
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 



Ηὐ ὑβὴὰ : 
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ΒΟῦΘΗΤ, ΨΙΤῊ ΤῊΕ ΙΝΟΟΜΕ 

ΕΈΟΜ ΤῊΝ ΒΕΟΌΈΒΤΥ ΟΕ 

ΦΑΜῈΒ ΑΙ ΚΈΡΣ, Ὁ. })., 1)1..)., 

(ΟἸ88585 οὗ 1814,) 

ΕἘΟΝΜΕΝ ΡΕΕΒΙΘΕΝΤ ΟΥ̓ ἩΛΕΥΑΞῈΠ ΟΟΙΓΕΟΕ ; 

τ ΡΗΕΕΕΈΠΕΝΟΕ ΒΕΙΝΟ ΟΙΝῈΝ ΤῸ ὙὙΟΠΚΒ 

ΙΝ ΤῊΞ ἹΝΤΕΙΙΈΕΟΤΟΛΙ, ΑΝ 

ΜΟΙΑΙ͂, ΞΟΙΕΝΟῈΒ ̓" 
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Ὀἰ Ζθα Ὁγ (Ὡοορῖς 







Ὀϊο Ζθα Ὁγ (τοοφὶς 



πο πα. καπνὸς παν σννοτον πανσπναὔμα αὐ 5 

Δλετεσίο ϑϑρηορί ἃ 

ΑΝΝΟΤΑΤΊΙΟΝΙΝ βασι; 
ΒΕΙ͂Ο Α 

ΟΕΣΤΊΟΑΣ, ὉΤΟΞΒΈΤ' 

ΦΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΑΒΒΑΝΟΘΟΕΜΕΝΤ 

ΟΥ ΤΗ͂Ε ΜΟΒΤ ἹΜΡΟΆΤΑΝΤ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΚ ΟΝ ΤῊΗΕ ΝΕᾺῚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊ, 

ΕΧΕΘΕΤΙΟΑΙ,, ΡΗΙΣΟΙΟΟΘΙΟΘΑΙ,, ΑΝῸ ὈΟΚΓΤΆΪΝΑΙ, : 

ΓΑΒΕΡΌΕΥ ΟΟἸΣΈΟΤΕΡ ΑΝ ΟΟΝΌΕΞΜΒΕΌ, ῬἘΝΛΟΜ ΤΗΣ 888 ΘΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΒΒ, 

ΒΟΤΗ ΑΝΟΙΈΝΤ ΑΝΌ ΜΟΌΞΕΆΝ, 

ΑΝῸ 5850 ΠΙΟΒΒΤΕΡ ΑΒ ΤῸ ΒΟῚΜ ΟΝ ΟΟΝΘΒΙΒΙΈΝΤ ΒΟΥ ΟΓ ΑἘΝΟΤΑΤΙΟΝ, 

ἴὴ νης ἢ 

Φαεῦ Ἰθοτείου ἰὁὶ ρότειπατίςαν δἰ δμεεῦ ἔα [{ τεβνεετίοε  πίδοῖ, 

ΑΝῺ ΤῊΞ ΡΟΝΛΕΙ͂ΟΝ ΜΑΤΤΕΝ ΤὙΒΑΝΒΙΑΤΕΌ ΓΝΤῸ ἘΝΟΙΙΒΗ; 

ΤῊ νβοΐθ δεοοιωρδοίεά νἱξἢ 

Α ΟΟΡΙΟΥΒ ΒΟΡΥ͂ ΟΕ ΟΕΒΙΟΙ͂ΝΑΙ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΌΝΞ. 

ΒΥ τηὲ Βεν. δ. Τ. ΒΙΟΟΜΕΊΕΙ,Ό, Μ. Α. 
ΟΡ δινεΥ ὉΟῦΕΟΕ, ΟΑΜΒΒΙΏΟΞ, ΥἹΟΛΑΗ ΟΡ ΒΙΒΒΒΟΟΚΕ ΙΝ ἈΥΤΕΑΝΌ, ΑΜ ΒΕΞΙΡΕΝΤ 

ΟΥΚΑΤΕ ΟΥ ΤΌΟΒΥ, ΣΣΕΙΟΕΞΤΞΆΒΗΙΒΕ. 

Οὐ σοφισταὶ ἥκομεν, οὐδὲ ἀπιστεῖν» ἕτοιμοι, ἀϑωβὴν δε μόνον τῶν 
γεγραμμένων, ἐξετάδομεν τὴν Γ 

Ῥμϊϊοεῖτ. Ἰοῖ: ἴοου. 1, 44. 

“Ὅπου οὖκ ἔστι πίστις, ἅπαντα νοσεῖ, καὶ οὐδὲν ἄλλο ἣ μάχαι τίκτονται 
λόγων, τοῦ πιθανοτέρον τὸν ἕτερον ἀνατρέπειν δοκοῦντος᾽ ᾿11 πίστις 
ὀφθαλμός ἐστιν" ὁ μὴ ἔχων ὀφθαλμοὺς οὐδὲν εὑρίσκει, ἀλλὰ μόνον 
ὃ ητεῖ. ΤΒεορἢγ δεῖ, ἔσο ΟΠ γγλοσῖοι. 

γΟΙ, Υἱ. “ 

ὄζον νον : 

σ. ΑΝ 2. ΕΙΝΙΝΟΤΟΝ, 

6.2, 51. ραυ ὃ ΟἨΟΒΟΗΓΥΛΑΕΡ; ΑΝ 8, ΨΑΤΕΒΙΟΟ.ΡΙΛΟΒ, ΒΑΚ. ΜΑΡΙ. 

ΜΌΓΟΟΧΧΨΥΗΙ. 
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ἘΡΙΘΤΙΕ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΑΝΞ. 

(ΓΗΑΡ. Χ, 

ἼΗΕ Αροϑβί16 ργοςθϑάϑ, ἴῃ [18 Οπαρίθγ, ἰο ἀθίδι) ἢ 6 
οαιιδ65 τοῖν βυοἢ ἃ ταυϊ46 οὗ 0678 βῆῇοια 6 ποὺν 
δχοϊυάοά ἴσο {πὸ Μοβϑιαΐ, β Κιηράοιῃ : δηᾶά ἢδ 
δρϑαΐη ἰὰγβ8 ἀόσῃ (ἢ6 [ὉΠ] ΟΝ] ρ᾽, 88 [ἢ 6 ὈΓΙΠΊΔΓΥ ΟΠ6 : 
“ς« ΤΠαί (Π6 796 »)5, ργάϊηρ {ποπηβοῖνοθ οἡ {Π|61Ὁ Ζϑδ] 
ἔογ 16 ἰᾶνν, ἃ8 1ἢ {πᾶ 6 ΓΘ ἃ ἢ!ρὴ ποεῖ, το ηβθα ἴο 

ἥ ἜΡῸΕ {Π6 }Γ Πορα δηά ἰγιβί ἴοσ βαϊνδίίοῃ ἴῃ {6 σγϑσβ 
ο σοὰ {πτουρὴ ΟἸγιϑί, ορίδιπθα ἔογ ἰμθιη Ὀγν {Π6 
Ι1,οτὰ “26805. (οβαημι.) 

Ι͂ὴ τἢ18 ΟΠαρίθγ 18 ββρθοῖδὶν σοῃβιἀογοα ἐἢς ἀν 
ἔογεηςθ Ὀεΐσροῃ [Π6 0 8ΠΠςδίοη ἐῃδὶ 15 ὉγῚ {86 ἰανν, 
δηά {πὰ ψηῃϊοῖῆ 18 Ὀγ (Δ τὼ ΓΟ γιβέ. Απά ἤθγο 
(Μδοκη. οὔβογνθβ) [πΠ6 Αροβέΐθ δῆϑιγεγθ ἰο ἔνο ομιθῖ 
οὈ]δοϊοη8, ΠΘΓΘΌΥ (ἰ6 «6ν8 }8ι1{ὀ 4 (ἢδῖς Ορροϑὶ- 
ἐἰοη ἴο {ῃ6 οβροὶ. Τῇ ἤτβί οὐ]εοιϊίοη 88, (ῃδὲ ὈΥῪ 
ἐοδοῃίηρ (Π6 1υ81Ποδίίοη οὗ (Π6 06 'ν8 ὉγῪ ἴδ ἢ ψ1ἢ- 
οὔ {Π6 ψογῖβ οὗ αν, [6 δχρίδίοηβ οὗ {Π6 ἰἂὰν οὖ. 
Μοβ68 ψϑια γθηάογοά οἵ ἢο υ86 ἴῃ {πεῖν }8{ΠΠ παι! οη. 
ΤΠ βοοοηή ψ 88, {παι Ὀγ δαιηϊἰηρ {Π6 (ὐΘη {1168 Ἰηΐο 
(ΓὨ6 Οδυτγοῖ δηά οσονοηδηΐ οὗ Οοὐ νιπουϊ οἰΓοιπηο]- 
βδίοη, ἴθ σονϑηδηΐ νι ΑὈτγδἤδι ν᾽ 8 τηδάθ νοϊά.᾽ 
Κορραε Με]] γειηαγκ8 οἡ {Π6 τὴ} ]4η688 οὗ (ἢ6 Αροϑβί[ε, 
ψτἢ ψ ἰοἢ ((Βουρ ἢ6 νγ8 ροϊηρ ἴο ἀδοΐίαγα {Π6 76 νν}8 
45 ἴῃ δυίϊοιβ οἵἉ {π6Ὶ]Γ ον γι 1}, γαῖ, ἃ8 [ὯΓ ἃ8 Ὑγ88 
ΡΟΒ581016, [6 δχοιβ68 {πϑὶγ ἈΠὈ6] 16 (νογ. 9.), Δηἀ ρτο- 
ζ65565 ἢ5 ἰονα ἰοναγάβ (ἤδη, δηα 8 δγάρηϊ ἄδβϑιγο 
αι {Π6Υ 5ῃοιυϊά 6 βανοά.᾽ 

1. ἀδελφοὶ. Οατοίυ8 δΔη Κορρδ τιν (Π1ΠΚ {18 
ΨΟΙ͂, ΥἹ. Β 



ῷ ἈΟΜΑΝϑ5, ΟΗΑΡ. Χ. 

8. Θϑρθο οί! ν πιραηΐ ἴοὸσ ἰἢ6 ΨΦ6ν 88 ΟΠ σι βιίδηϑ8, ἢ Ὸ 
νου ἀοι Ὀ01688 στίανα δἱ {Π6 δία οὔ {πεῖν σουπίτυ- 
Ιη6ῃ. 

1. ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας, 561]. ἐστι, ““ 1ὲ 18 
[ἢ6 δηχίοιιϑ ψγίϑῃ οἵ τὴν Ὠοαγί." Τῇδ δχργθββίοῃ 18 
Ἔχρ αἰηθα ὃ ὙἸΠοορηγὶ. : σφόδρα ἐπιθυμία. [τ ρῥτο- 
ῬΟΥΙΥ 5ἰρηιῆθβ εὐὐδέ, ΟΥ τυἱδὴ :Σ 80 {πδὺ {Π6 1ηξθηβῖνα 
ἴογτοαθ γϑϑίβ ἴῃ [ἢ6 καρδίας. [Ιη {Π6 δερῖ. 1 ΔΏΒΨΘΓΒ [0 
[η6 Ηεργον ΠΤ. 
Οτϑι 5 8δπαὰ Ῥάγϑοβ σουγασῖκ οὐ {Π6 86 οὗ μὲν 

ΜΠ Πουΐ ἃ δὲ, ψῃϊοἢ (6 Υ {Ππ|η|ς ᾿παϊοαίθβ {Π6 ΟὨγ18- 
ϑίοη οἷα βθηίθησθ, βοἢ 8ἃ8: “γαῖ βρϑαῖς (6 ἰγυϊῇῃ 
Ι τυδί. ΒΒ [ σαηηοί ἄργθθ ἢ (δηλ οἡ {Π| 6 
ψογάθ οὐὔηϊίο,. Τῇ μὲν 15 βοιηθίϊπη68 υβϑἃ δοῇβ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ αἰζεγ (ἢ6 ρϑγβοηδὶ ργοῃοιῃβ: ἴῃ ὮΙ σἢ 
6886 10 υϑ0.8}}Υ ΤΥ θ6 ΘΧργοββοα ὈΥ “ ρμαγί." 80 ἐγὼ 
ἐν, ““(ὉΓ Ὧν ραᾶγί,᾽" σοι μὲν, οὗ ψ ΏΙΟΙ 566 ΘΧΔΙΏΡ]68 ἢ 
ΜΈΝ. στ. ατ., νἢο ἢ485, μονονοσγ, ηοῖ ἀϊδοοσηρά ἰ(ἢ6 
11] ἔοσοα οὗ {π6 Ιἅοαὶ. Τἢ6 βᾶπι6 56Ώ86 5 ΒΟΠη6- 
[1π|68 ἸΟυπα, ὄνθὴῃ ἤθη ἰἢ6 ρΡουύβοηδὶ ργοποῦῃ 18 
οπιέέοα ; ἃ8 ἴῃ [ἢ 6 Ρββᾶβθ οὐ ΡΙαῖο οἰδεὰ Ὀγ Μαΐ- 
{π|8. Βαϊ 88 (ἢ6 μέν 15 80 υδοά ψ ἢ ρογδοπαΐ ῥτο- 
Ὠοιη8, 80 ἴΠοΓΘ 15 ἢο Ψοηάογ (ἢδί 1 βῃου]ά 6 υβοά 
Ψ] ροδϑοδϑῖῦθ ῬΡγοηοιη8, ἡγῇ] οἢ ἱποίμαθ ἰΠ 6 ῬΘγβοηδὶ 
ΟἾ68. Τῇ 86ῆ86, [Π6Ώ, 18: “ΣῸΡ πιν ραγέ, ἰὴ 6 ν 18} 
οἵ τὴν ἢεαγί 15, ὅζς. [118 γὰρ {Πδὲ ἴἢὴ [Π6868 68868 
ΠΟΙ 15 δίννδυβ ἃ βθηίθποθ ομιέξθα : Ὀὰΐ 1ἴ 18 ΟΠ 6 
ΨΥ ΠΙΟἢ τηϊδὲ ΘΧΘΟΙΪΥ σογγεϑροηά ἴο {μὰ ψῃϊοῇ ἐδ 
Θτργοϑδθά. ἴῃ [ἢ ργοβθηΐ οα86 10 Ψ1}} θ6 88 (Ὁ]ΠΟΥΒ : 
“ς ψῇῃδίανον οἴἤϑιβ ΏΔΥ Μ|5}, ΟΥΓ ηρυῖϊα ἰο τη6.᾽ 
ΤΒΘΟΡὮΥΪ. ΒΌΡΡΙ 168: “ ον οδῃ 1 ὃ6 !}] αἴδοίοά ἰο 
γου Ῥ᾽ ψὨ]Οἢ 18 Δρργοδοῃίηρ, ΝΘΓῪ ἢθᾶγ (ο (86 {τι ἢ. 

1. καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν. Ηδγα [ἢ ΘΓ 56 618 
ἃ ΟἰἸἸπηαχ, 4. 4. “ὯὯΔῪ 1{ 18 Αἷβδο 6 βυδ]οςοΐῖ οὗ ᾿Υ 
ΡΓάγοιϑ ἰο Οοα," 1.6. ἴ οὔἵὝν ὉΡ ῥγάγοιβ ἰο Οσοά. 
Ὑχὲρ, 709» 16 πὶ, οἡ {Π6ὶνγ δελαζζ, 

1, εἰς σωτηρίαν. Οηδ βῃου!ά αν δχρβοϊθὰ (ἢ8 
αγέϊοϊο. ΓῺ 856η86, Πογγδνοσ, υβῖ Ὀ6 1ῃ6 8816, νἹΖ. 
“ς ἔογ ἐπεοῖν βαϊναϊίοη, {πὲ (ΠΘῪ πηδὺ Ὀ6 βανοά. Τἢῆσ 
Οοπηπηθηίδϊςοτϑ ἀϊβριυῖα οί ον (Π|8 ἀθϑιρηδίθβ ἐεηι- 

- κ᾿ 
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Ρογαΐ (45 Ἡδιηπμοπά δηα ΠΟῪ ΒΕΡΡΟΒΕῚ, οὐ δέογπαΐ 
ψ ]γα. Οὐτοίυβ δὐα Πυοαατιαρσο ππάογβίδηα δοέλ. 
Μορεῖ (οιηιηρδηϊζαΐογβ, μον νογ, (8Κο ἰἴ ἴο τηθδη “" (ῃδῖ 
ΠΟΥ τηᾶῪ δ6 σοηνογίοα ἰο ΟΠ εἰ ϑι Δ η1γ.᾿" Βαϊ (ἢ ϊ5 
ἰβΒ ΟἹΪ ἱἐπαάϊγοοξίψ δανεοτίεα ἰο. ΤΠ6 ἔὍγοα οὗ {ῃς 
ψΟΓα, ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ [ἢ (Π18 σΟΠΠΘΧΊΙΟΏ δηα σοηίϊοχί, βὰρ- 
βαεβί8 (ἢ6 468 ΟὨΪγΥ οὗ ργαβογνδίίοη τοῦ {Π6 ψγαιἢ 
οἴ(οα, δηὰ δοοορίδηςα νι παι. Νον ἐλὲς [Π6 ζψ6ν8 
Βουρσῃί δηὰ ὄχροοιθα ὃγΥ (πὰ ἰᾶν. Τῆι ἴδγ {Π6 
ἈΑΡροϑί]6 π|θ8Π8 ἴο 880, (ἢδὲ ἢ6 ῬΓγαυβ {ΠΘΥ ΠΊΔΥ δίίβίη 
ἀῃς οὐ)οοὲ οὗ 41} τοὶ ρίοιιβ οὔβθγνδησοβ; ἰῃουρῇ ἢδ6 
Κηονβ (Πἰ8 σδῇ 1ῃ ὯΟ ΟἾΠΟΙ τἯΥ Ὀ6 ἀοηθ δυΐ ὃὈγ (Π6 
7υϑε1Πσαςίοη ἐπδὲ 15 ἰη ΟΠτιδί 6808. 7ὴὲ5 σωτηρία, 
(Π6η, ἱποϊυάδα ἰθιηρογα! ΘΠ ἌΓΘ, δη ργοβογνδίϊοη 
ἔγομῃ ἴῆ6 1᾿πι|ρεπάϊηρ τυΐη ΠΟ ἢ αὐναϊτοα (Ποῖγ οὐβέϊ- 
ηδῖο ἐε]δοίίοη οὗ {6 Μοββίδῃ. 

4. μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ϑῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, “1 
ΘΓ {Π6Π| νυν! [ΠΏ 655,᾿" 1. 6. 1η (Πεἰγ ἵδνουγῦ. ΒῸΓ μαρτυ- 
ρεῖν, “ΜΙ ἃ ἀαῖνα, βρη ῆθ8 ἴο ὈΘΔΓ ὙΠῚ658 {Ὁ ὃ 
ΡΟΓβΟη, 1. 6. ἴὴ ἔάνουγ οὗ ἢΐπΠ. 8,66 (ἢ6 Ἔχϑῃρίθ5 ἰη 
ϑσῃ]οι8. [6χ. εῖβ. τη 88 ἔχουσι, ““ (Π6γ ἐλίπκ 
{πον πανθ." Βυΐ {Π6Ὶ6 18 0 Πδ6α [ο Γοϑογῖ ἴο δῆΥ 
δ ἢ ϑἰΓοι ἢ ηρ᾽ οὗ [Π 6 86η86. 

4. ϑῆλον Θεοῦ. 1 δὶ 50 ΡΓ56α (ἢ ΒοπΠ16 Οὗ ΟἿΓ Βαβ 
(οπιπηηοηίδίουϑβ βῃοι]α (4 Κα ἴῃ 6 ψοΓά8 ἴο τηθάη ἃ σγεαΐ 
Ζοαὶ. (866 ο 8 (ἰιγῷ δπαὰ οι ]θα8β.) Εὸγ (Πουρῇ 
(15 ΗοὈταίβη οὗ Θεὸς, ἴο ἀδηοία ρσγθδίῃθβϑβ, ἢδ8 ρ]δδα 
οἰβαννῆογο, γοί ἤθγα 1 185 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ΠΔῪ ἢ 8.[Π115- 
8:016.ὈὨ ΒὸῸγ (49 Κορρα οὔϑογνθ8) 1 [658 αύσἂν [6 οὗ- 
76εἐ οὗ (Π6 Ζ64] πηθηςοηθά, τ ἤϊοἢ σαπηοί ψν6}} Β6 831:}Ρ- 
Ροββά ἴο δ6 ἰεἢδ μηδογείοοά. ΤῊ οἷά (ὐοπιπηθηΐαίουϑ 
ἀἴδοιι85 {Π6 ἔογοα οὔ (ἢ6 ροηϊέῖνα, ἢ οἷ ἢ45 ὈΘ6Π τηοϑὲ 
ἀἰβειηογ βοὴ ὈΥ ατγοῖυ8. “ ΑἹ] ποι οἵ [ἢ18 Κιηά 
(ϑαγ5 6) πᾶν ἃ σϑηῃϊ τίνα βοιη 1Π|68 οὗ 9μδ7ϑοῖ, Βοῃη6- 
{{π|65 οὗἁὨ οὐγοοῖ ; 88 ἤδθγθ. Απᾶά ἢδ πηῖρηΐ ἢᾶνο 
σἴνθη 88 δὴ δχϑῃιρίθ, ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν τοῦ πηλοῦ, 
ΒΌρΡΓα 9, 41., σοῦ 866 (ἢ6 ηοίΐθ. Μογβονθσ, (6 
ΘΧρΓ βϑίοῃ 18 ἰακθη ἴτοπι 8. 60, 9. (οἰ τεἀ ἴπ Ζοἢ. 4, 
17.), ἀῃὰ ψὸ ΠΊΔΥῪ ἤθσα σοῃρᾶγα Αςῖβ 9], 20. 22, ὃ. 
ῷ (ον. 12, 2. 6 86η86, ἴπθη, 185: “(6 γ δᾶνα ἃ 

Β42 
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Ζραὶ, {Π6 οδ]οςοῖ οὗἉ ν οἰ [5 Οοά δῃὰ ἢ15 Δρργοθδίίοῃ, 
Δηἃ σοπβοαιθηίν {16 Μοβαὶς ἴα, 15 γον δίο : 
Δη4 {ἢ}18 Ζοαὶ ψὰ5 δηκιηαϊθα Ὀγ ἃ βδιιρροβθά πορίοϑοΐ 
οὔ τ οὐ {Π6 ρατί οὔ {Π6 96 νν5.᾽ Βιιῖ (15, (Ὡ6 Αροβι!6 
Δ4 45, 8 οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν, Ψ ὨΙοἢ ΚΟΡΡΘ τγϑη 6 Γ8 ““ ποθὴ 
βαρ ηῖοΓ δὲ ἰη06]Προηίογ. Απά 80 (ὐὑδβδδυῦοη, 1η- 
δοιὰ, ὙΏΙΟὮ, Ὠἤοννονογ, ἀο68 ἢοΐ Οχρτθ858 {Π6 ἔΌγο6 
οὔτ 6 ρῆγαβθο. οάαιϊάρα οχρίδίηβ : “ ηοῦ αἰτεοιοά 
Ἰηΐο ἃ τἱρῃς σἤδηηοὶ." Βυΐῦ (18 18 νδηάοσίηρ ἴοο [Ἅγ. 
Ἐπίγνωσις 15 ϑυρροβοι Ὀγ Οτοίυβ ἴο Ὀ6 ἤδγα βγῃο- 
Ὡγιηοι8 ΜΠ γνώσις, ἀηα Κ6 1ηΠ6 ΗεΡ. ὨΝῚ. Βυΐ 
11 86 618 ἃ ΒίγΟΏρΡΟΓ Θχργθϑϑίοη, ἃηἀ πηθδη8 ψΕ]] 
ἰουμάοα Κηονίθαάρο, δοσυγαία Ἰπαάριηδηΐ, δὲ ᾿θϑβῖ 
ηοΐ Κπομίθαρα ἴῃ σοπογαΐ, ἃ5 Ἐταϑίη. Δηὰ Μομοςῆῇ, 
(4Κ6 1. Νοῦν [Π6 Ζροδὶ οὗ ἴῃς 96 ν8 88 ποῖ ὉΠ6ΘΓ 
ΒΓ ἢ ἃ 506 ρυάδηςσο, θυέ (848 Κορρα οὔβογνθβϑ) ρῥτο- 
σοοάἄρα ὕροὴ Ἰρπούϑηςσα οὗ ἴΠπ᾿ πδίυγα δηά [᾿ηΐθης οὗ 
τἢ6 Ἰανν, δηὰ οἵ {Π6 τοδὶ] ναΐυθ ἰο Ὀ6 86 ροη [Πο86 
οοὐ ψογκβ οὐ ψ ῇϊοἢ (ΠΟΥ 80 ργιθ {ΠἸδιηβοῖὶνθβ. 
ἢ6 ψογάβ δα {{118 ἀβεῖν ἔνα ἢ Ὀγ ΤἬὭΘΟΡΉΥΙ. : οὐ 

κατ᾽ ἐπίγνωσὶν ἐστιν ὁ ξῆλος αὐτοῖς, μὴ βουλομένοις γνῶ- 
ναι, ὅτι ὁ νόμος οὗτος πέπαυται καὶ κατήργηται. 

Το {158 ἰοηδοϊουϑη688 οἵ (Π6 96 νν8 ψΠ τοβρθοί ἴο 
{Π6 ΙατνῪν (ΟᾶῦρζΖον οὔϑβθογνθβ), {Π6 ψοῦκβ οἵ Ψοβθρῇι8 
θοαι ἰγοαυθηῖ ἰθϑυ ον. Απα {6 ἰραγπθᾶ (Ὀηι- 
πιθηίδίοῦ 1{ΠΠϑίγαῖα8 (ἢ18 ἴγοῦι βανθγὰΐ ραβϑϑᾶρθδ οὗ 
Ῥῃ1ο. 

ἘΞ Δὴ ᾿ηἰοΡργοίδι οο αἷ8ο δαορίεοα Ὀγ Απγεηοη, ννῆο ἤδποο ἀθάῃοθ8 
[ἢ 8 ΡΒ] οβορἢϊοα] ποϊΐοη, [δῖ ΟὐΓ τεἰϊοίοια ξαϊε ἢ, τηυβῖ γτϑϑῖ οἡ }ιιῖ 
οοηςαρίοη8, Δηά Κποιοίοιρε οΚ τ. [τὸ 6 δθάϊεθβϑ ἴοσγ τὴς ἴ0 ροϊηΐϊ 
οι [ἢ6 ΘΥΓοπθουϑη688 οὗ ἴπθ ορίηίοῃ, δηὰά ἰἴ ἰ8 Ὧν ἀαῖγ ἴο οδυτίοη 
1η6 δυάδι δραϊηβί (ης ψΓηρ8 Οὗ 1η18 Ὠεϊογοάοχ, ἱπουρἢ οτγτιάϊίο, 
ΤῊΡῸ ΘΕΊΑΝ; 0, ᾿οννανεῦ (858 1 ΘΓ), 18 ον δβἰηρίηρ ἴΠ6 παλι- 
νωδία. 

{ ἔχ. στ. 1008 ο. (ἔθνος) εἰωθὸς ἑκουσίους ἀναδέχεσθαι θανάτους 
ὥσπερ ἀθανασίαν, ὑπὲρ τοῦ μηδὲν τῶν πατρίων περιϊδεῖν ἀναιρούμε- 
νον, εἰ καὶ βραχύτατον εἴη" δι ΟΦ ἢ δι Ε. ἽΛΔπαντες γὰρ ἄνθρωποι 
φυλακτικοὶ τῶν ἰδίων ἐθῶν εἰσιν, διαφερόντως δὲ τὸ ᾿Ιουδαῖον ἔθνος. 
--Τοῖς γὰρ ἤδη καθαιροῦσιν, ἣ χλευάξουσιν, ὡς πολεμιώτατοις ἀνέχ- 
θονται, καὶ πεφρίκασι μὲν ἕκαστον τῶν διηγορευμένων αὕτως, ὡς 
ἅπασαν τὴν παρ᾽, ἄνθρωποις εἴτε εὐτυχίαν, εἴτε εὐδαιμονίαν χρὴ 
καλεῖν, μηδέποτ᾽ ἂν ὑπὲρ παραβάσεως καὶ τοῦ τυχόντος ἂν ὑπαλλά- 
ξασθαι" περιττοτέρα δὲ καὶ ἐξαίρετός ἐστιν ἅπασιν ἧ περὶ τὸ ἱερὸν 
σπουδή. 



-- 
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5. ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην. ΤῊ 
οἸ41188 866 18 πλθϑηΐ 88 δὴ 1] 5᾽ Γαϊτίοη οὗ {Π6 ρυθοθαϊηρ; 
γΟΓ5. οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν. Τἢα δικαίοσ. πιαδῖ 5] ΡΠ 
“τῇς πιοάδ ὕγ ψ] οι Οοα 18 ρ͵οαβϑθα (ῃαΐ ι18{1Ώῆἄἀ- 
τοη δηἀ 84]  νδίίοη μοι Ὀ6 αἰϊαϊηθ." Βείηρ; ἰρηο- 
ταηΐ, {Π6η, ΟΓΥ ποῖ 50Π ἸΘῪ δοφυδιπίοα τι, δηά 
ηοῖ σαγίηρ ἰο. Κπονν {Π||8 δικαίοσ, (ἔοτ {Π6 [6 Γἢ 56 6 Π|8 
ἴο πο] 6 4}} {Π|056 ποι! 8), ὑπ 6 Ὺ βοιυρ), ᾿ὲ 15 8814, 
στῆσαι τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην, 1. 6. (βᾶγ9 ὃ) οἴ8.) ““ ἰο (Π6 
Θχο  βίοη οὐ {{|ὸ οἴποῦ ἡδίϊοηβΒ." ΤῊϊ8, ΠΟΎΘΝΟΙ, ἰ8 
ἢοΐ ΔρΎΘΘΔΌ]6 ἰο {Π6 βοορα οὗ (ἢ8 Αροϑβιΐθβ. Βγ ἰδίαν 
δικαιοσ΄. 15 πηρδηΐ ἃ 705{1Πσδί!ο) οἵ ἐῤδὲν οιὐη, τεβϑιϊηρ 
οἡ (ἢ6 ψοσκβ οἵ 6 ἰᾶαὰψ.0 ηὰ {π6 Δροβίίθ 80 ἴθ γπη8 
1, θεσδυβ6, δοίηρ, ἃ ἰαν οὗ ψοῦκ8, 10 πηδὲ6 ΘΝΟΓΥ 
ΟὨΘ᾽5 βαἰνδίίοι) ἀθρθπα ἀροη 8 οἵὐπ πιογϊίδ; δπὰ 
{πΠπ8 βιιοἢ ἃ ἰᾶνν πηρῇῃΐξ, [ἢ ἃ σογίαιη 86η586, θ6 σα] ρά 
ἃ )υϑιβοαϊΐοη οὗ ἢϊΪ5 ονὴ. δὸ ΤΠ Θορ Υ]. : τὴν ἐκ 
ἐργών ἰδίων καὶ πόνων κατορθουμένην. ΑἩΔὰ ἰῃ {Π|6 88Π16 
ἸὩΔηΠΘΙ 1Π6 ἰδίαν 18 πα ογβίοοα Ὀγν Ηδτγάν, ψῆο τγϑῃ- 
ἄδι8 1: “υἱ ᾿ρ58183 Θχοοριδίδιῃ ;" Δδηα 8.80 ὈῪ 
Βοβθηη)., ψῆο οὔδογνθθ (Πὰς ἰδ, δικ. (ὈΥ {16 ἴΌγοθ 
οὔτΠ 6 ΔηΈ {Π|6515) ἠθηοία8 {Πδΐ πηοά6 οὗ οὐϊαἰηίηρ (ἢ 6 
Π)ινίηθ ἔλνοιιγ, ψ ῃοἢ ῃ6 68 Ποϊὰ το θ6 δἰοηῃβ {16 
ἴγαθ οΠ6, ἀηἀ ρἰοαβίηρ ἴο (ὐοα.᾽ δὸ αἷ8ο (γρζον. 
“ ἔχίογῃδ αυῖρρε οὐδαϊεπίίϊα 6ϑ[ ; ϑα}}: Ορβϑιᾷ Ὀοῆδ, 6Χ 
ΓΟΡΤΙΒ Παίαγα ΙΓ} 8 ΓΘΡῚ μγθβίδηαα, ροῦ 418 

78ἴο8 86 τοάϊ ροβ86 δχἱβϑειπιῦδῃς.᾿ ἢ 
Στῆσαι. Κορρα ΘΧρ]δίη5 10 85 1186 ὀρροβιίίβ ἴο καταρ- 

γεῖν, ΟΥ ἀναιρεῖν, 1. 6. ““ ποῖ ἴο ϑ0} 6 11 (ν1Ζ. (Π6 Μοβδϊς 
ἴ,νν) ἴο Ὀ6 [Κδὴ ἔγοιῃ ἢ διη." [Ιἢ (ἢ18, ἢονψψονογ, 
{6 Γ6 866 π|8 βοιῃδίϊπρ ἴοο ἔογιηδὶ ἀπ ἤδῦβῃῆ. ΤΠ. 
ἔογοβ οὔτπθ στῆσαι 18 ΜῈ6}} 1ΠΠ5ἰταῖεα ὈγῚ ΤἬὨΘοΟΡΗγ!. 
(ἔτοιὰ (ἢ γυ5.) 88 ἔὉ]]}ον8: ἥτις καὶ πέπτωκε καὶ οὐ δύναται 
στῆναι. ΤὮε Ιά64, (Π6η,Ἡγ ΘΠ 6 (ἃ 866}}8 ἴο "6, ἴῃ 6 ρτορ- 
Ρίηρ, δἀπὰ διωξέγοδοὶηρ τ} οὗ ἃ ΘΚ βίγυσίιγο.,͵. [0 18 

Ὁ 8ὸ Ὠοασάτγιασε. “ΤΠ ῬΠαγίϑθαβ σοῦ! ἢν ἱπου]οδῖθα κἢ)6 οχῖοι- 
η4] ἀτ165 οὗ πιογα! ν, ἤονν πηι ς ἢ βύδνοῦ ἴον τηΐρϊ {Π6πηβ86 ]νθ [αὶ 
ἴῃ οὐβογνίηρ, ἴἤθιη, ΟΥ γ8ϑῖ τρθΓΟΪν ἴῃ Οὐΐνναιά δοῖβ; ὑχϊῖ1 [ἢ δγ 
ἰγυϑῖο ἰὴ ]ερα] δχρίαιοηβ8 ἴο ὑχγοσιγα 6 ραγάυῃ οὗ ἴἢ056 εν] 8 
Ὡς ὠὐὐϊ Πάργνοη ; δὶ τπ6 σοπιροβίιοη οὗὨ ἰἢ686, ἢ 1 πᾶν Ὀς 
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ΤΕΥ τγοιμασκεά ὃ. Οτοίβε “ Ζυ6φὶ ρογίᾳια ᾿τὸ 
σδιιβῆ 88]}{15 εἰἴθγηδο σοηβίθγα νοϊθθδηΐ 10.811{18Π| 
{Π|δπὶ δχίθγηδιῃ 485 ΡῈ Γ ἔγε]υθηΐθβ ΔΟ ΟΠ 68 ρᾶγδίαγ, 
οἱ ἰῃ β8οοϊοίδία μυμηδηᾶ 4] 1αυἹὰἃ ναἰοί." 

8. τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. ὟΑὐτοίϊι8β 
85 τιρίν ποθςοθά τῃδὲ (Π6 ρᾷβϑινθ πᾶβ δῖα (88 
οἴθη) ἃ γϑοῖργοοδὶ ἔογοθ (845 ΝΊρῃδὶ ἴος ΗΠ ὮΡρδ6]). 
[195 ηοῖ, Ὠονονοῦ, ἃ πιο Ηρθῦτγαϊβη), Ὀυΐ 15 οἴΐθῃ 
ἔουπά ἴῃ (ἢ6 (Ἰ488168] ψυογθ. ΤῊ 8686 18: ““{Π6} 
να ποΐ βυῦδπί6α4, δΔοσομηπημοάδίοα {ποηηβοῖνοϑ ἴο, 
ἰοΪάοα οδοάϊδηςθ ἰο, δηαά δοςαρίοά, [πα τποΐς οὗ 

7υ8ι|Ποδίίοη μοὶὰ οὐυὐ ὈΥ Οοά, παπηοῖυ, ἰὴ (π6 (ἀο8- 
Ρεὶ." Κύορρβ οὔβϑενϑβ [δὲ {ἢ δογίβί 18 ἔο σὺ [ῃ 8 ῥτθ- 
86η(. Βιυιῖ ἴο {Π]18 ρείηςῖρ]6 10 18 ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΓΥ ἔστ ἴῸ 
γοϑοῦῖ. Ὧδε πιᾶὺ γϑηάοθγ, “" {πο γ ἤδνα ποῖ 8005): {66, 
δηά ἄο ηοΐ βιιθηιϊί ὑποιηβοῖνεβ." 

{15 Βῃγοναἶν γοιηδγκοά Ὀγ τοί (1 {π1ηΚ ἔτοια 
Πίορ. [,δΔ6γι.) ταὶ τῇδ νου ὰ ἤδνα διίδϊπθα υηΐο 
ον ἐδ 1 τΠῸῪ Παά ποΐ {[πουρσῇϊ {πον πδά ΔΙ ΘΔ αΥ 
αἰίαϊηθα 1. Απά, ἰη σοηλιποίίοη ψτἢ ΟγρΖον, ἢθ 
σΟΙΏΡΔΙ68 ἃ 51Π|1}}8} βθη{πηθηΐϊ οὗ ΡΠ1]ο 912 ἡ. Εἰσὶ δὲ 
οἱ καὶ δόξαντες ἐπιμελεῖσθαι (8ς1]. σπερμάτων ἐλπίδος), 
Φιλαυτίαν πρὸ εὐσεβείας ἀσπασάμενοι, τὰς αἰτίας τῶν 
κατορθωμάτων ἀνέθηκαν ἑαυτοῖς" Ὑσαίτιοι δὲ πάντες οὗτοι. 
Μόνος δ᾽ ἀποδοχῆς ἄξιος, ὁ ἀναθεὶς τὴν ἔλπίδα Θεώ. 

4. τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς. ΗδΓΘ 18 ΠΠΟΓΘ Ρ]ΔΙΏΪΥ 
ἀφοϊαγοα {ἢ6 γιοάδ ὈΥ νἰνοὴ (οἀ 15 ρἰοαβοα (δὲ τηθη 
βῃου ἃ ΡῈ Ὀγουμῆι ἰο β8αἰνδίίοῃι Ὀγ (ΟἸγβί. 

ΤΠ6 8686 οἵἨ (ἢϊ8 Ρᾶ88Δρ6 185 Ποῖ ΝΟΥΣ ΘΑΘῪ (0 
ἀδίογῖηα; οὐηρ ἴο (Π6 Ὀτονν 1} ψ Ποῖ {86 
ΑΡοβέῖα Ἔχργβββθβ Ὠϊπηβ6] ἢ, δηά {π6 εχίθηβίνθηβββ οἵ 
{π6 ἴθι τέλος, ψῇηϊοῆ δά οὗ ἔνο οὐ (ἢγϑθ 56η568 
ΘΗ]ΌΔΙΪΥ ΔΡΡΙΙς80}6 ἴῃ ἃ σοῆθιαὶ ψὰγ. ὉΠ πιοβὲ [- 
νοι 6 οριπίοῃ, δἴ ργθβθηΐ, 15 ἴπδι οὗ Ὀγρείδη, (γεὶ- 
1119, Δηα Κορρθ, ῆο τοραγὰ τέλος νόμου Χ. 88 ἃ ρο- 
Ρυ]αν οσργεβϑίοη ἴῸγ τέλος ἔφερε τῷ νόμῳ, ““ (ἢ γῖβὲ 
ἢδ8 ρυΐϊ δὴ δηάᾶ ἴο (ἢ6 ἰαν,." Αηάὰ Κορρθ (8|κ68 εἰς 
δικαιοσ. πιστ. [ογ εἰς τὸ συμβαίνειν δικαιοσύνην τώ πισ- 

αἰοννεὰ {6 εχργεβϑϑίοῃ, Ἵοηϑίϊἐυτοἰ ἐπα στρ θουβῆθοθ ννῃϊοΐ {ἢ ον 
νεπὶ ἀῦουϊ στῆσαι, ἐο 6δέαὐ  ἰδἡ, ΟΥ̓́ΏΤΟΡ ἩΡ, ἀδειορὶὶ 85 ἱϊ ν 8." 
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τεύσοντι. Ηδ (ἤθη ἰΔγ8 ἄονη (Π6 δεῦϑθ οὗ (ἢ μδ88- 
84.1.6 85 [Ὁ]ΠΠΟΥ8: καταργηθέντος γὰρ νόμου διὰ Χριστοῦ, 
δικαιούμεθα πάντες ἐκ πίστεως. Απηᾷά ἴῃ {6 βδῖη6 νἱον 
Αἰημμηοη σοηζοιβ : “ Πϑϑῖηῖϊ ἰοχ ἰη (γι θη, υἱ 5α}08 
ὨθηΟ οἤἑγαίυγ ογοάθηςμ." Βιυιῖ [18 τηοᾶὰς οἵ [ηΐοτ- 
Ργοίδεοη, [Ὠου ἢ [Ὁ γ16}45 ἃ 56η56 ΟΥ̓ ΩὨΟ [688 128ρ- 
Ροϑβιΐβ, 18 οί ἀργθθϑῦ θ (ἰο (Π6 σοπίοχί. 

Οὐδμογ ᾿ηιογργοίδιϊοηβ πᾶν ὕ6 βθθὴ ἰῃ Ροΐα δηὰ 
ἡγοῦ, ὌΠαε πιοϑὶ ϑἰπιρίε δηὰ βαιϑίδοίογΥ Οἢ 6 86 6 :Ὼ5 
ἴο δ6 (παῖ οὗ (Ὠγγβοβί. Ἔμθορἢγ!., (ξουπιδη., Ρῃο- 
1.9, Δηά Ὑποοάογοι (α]80 δαορίθα ὈῪ (δγρζον). 
“Τῆς πογάβ (88 ὺ 1Π6}} ἃγὰ τπηϑϑηϊΐ ογ (ἢ6 {6 νν8, δηὰ 
ον ἢ ΟΠ γι βίδηθ, [ὁ ἀβ8υγο ἔοι {πὲ ποι πίηρ 18 ἰοϑί 
ὉΥ δραῃάοηίηρ {6 ᾶΨ. Τῆς Αροβίίθ βῆονβ ἰδαΐ 
ἴΏοΓγα 18 ΟὨΪΥ ΟὨΘ }5{ἰΠποδίίοη, δηα (δὶ ψνἢδί {πΠ6 [νν 
αἐξοπιρέοα, ἰμ6 (ὐοβροὶ “είς, δηὰ τῃογείοσο ἢ8 ψῇο 
οἤυϑε8 {π6 οὐδ Ὁγ ἔδιτἰ, {}}4}58 {Ππ6 οἴ Ποσ ; ΨΏΘΓΘΔΒ 
6 Ψ]}ο αἰπι5 δἱ [6 οἵδ, τη υϑὲ [188 οὗ {ἢ 8 ; 4. ἀ. 
.ἼΤἢο τηΐοηξ δηὰ θηὰ οὐ {π6 αν, Ὠδιηοΐυ, }υ5ιΠΗςδίιοῃ, 
8. [Ὁ] 8}16α δηᾷ ρογίδειοα ἴῃ (ἢ γίϑι. ἡ Εον ψῆδὲ (Π6 
αν ψου]Ἱά πανο εἰδοιθα, Ὀυξ σοιϊὰ ποῖ, 1815 (ὨΠτὶδὲ 
Ρεγίδοϊεα, ἤβίποῖγ, ἴο "51: }7 θη." 

ὅ---11. Κορρε νου οἰοβοῖγ σοπηθοὶ ἰορβοίμογ 
1686 ν6Γ868 ; Δη6 6 ἰᾶγ8 ἄονῃη {Π6 5686 88 [Ὁ]]ΟΥ 8. 
“16 1η6 δυϊπῃογν οὗ ἴῃ6 Μοβϑὶς [μιν ἰδϑίϑα, ἰξ 
ψὰ8 ΟΥ ἃ σατο}! οὐβογνάησα οὗ [Ὁ (δὲ τηθη οὐ- 
(Δι προ α ϑ8αἰναίίοη ; Ὀὰϊ μον, ϑβίηςθ (ἢ6 δογοζϑίου οὗ 
δὲ ἰανν ὈῪ ΟΠ τέ, 1η6 8δοῖὶδ οσοῃάϊίοη οὗ ϑ8εἰνδίίοη 
15 ἐπέ, ἴο θ6Πανα ἴῃ {6 Μεββι 88:1} οἵ 658ι.8, δῃἀ ἴῃ 
ἢϊ5 Τοδεγγθοῦοιη ἔγοτῃ ἴἢ6 ἀοδά.᾽" κοῖς [Π6η ρῥγο- 

Ἐ ΟΠ τγβοϑῖ, οβεγθ (6 ἕο  οννὶρ ρορυ δῦ ΠΠυδγα ο, απαὰ δὐΐα 
εχροοίιἰοη οὗ {π6 ϑεῆξε; Καὶ γὰρ τέλος ἱατρικῆς' ὑγεία᾽ ὥσπερ οὖν ὁ 
δυνάμενος ὑγιῆ ποιεῖν, κᾷν μὴ τὸν ἰατρικὴν ἔχῃ, τὸ πᾶν ἔχει, ὁ δὲ μὴ 
εἰδὼς θεραπεύειν, κᾷν μετιέναι δοκῇ τὴν τέχνην, τοῦ παντὸς ἐξέπε- 
Ψεν’ οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ νόμον καὶ τῆς πίστεωε' ὁ μὲν ταύτην ἔχων, καὶ 
τὸ ἐκεένον τέλος ἔχει" ὁ δὲ ταύτης ἔξω ὧν, ἀμφοτέρον ἐστὶν ἀλλότριο:" 
τί γὰρ ἐβούλετο ὁ νόμος ; δίκαιον ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον" ἀλλ᾽’ οὐκ 
ἴσχυσεν᾽ οὐδεὶς γὰρ αὑτὸν ἐπλήρωσε" τοῦτο οὖν τέλος ἦν τοῦ νόμον, 
καὶ εἰς τοῦτο πάντα ἔβλεπε, καὶ διὰ τοῦτο πάντα ἐγένετο, καὶ αἱ ἔορ- 
ταὶ, καὶ αἱ ἐντολαὶ, καὶ αἱ θυσίαι, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, ἵνα δικαιωθὴ 
ὃ ἄνθρωποε' ἀλλὰ τοῦτο τὸ τέλος ἥνυσεν ὁ Χριστὸς μειξόνως διὰ τῆς 
κίστεως. 
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οδϑάϑ ἰο {ΠΠυϑίγαϊα {Π6 ἀοδίση οὗ (ῃ6 Αροβίίῖθ. Βαΐ 
ἢ19 ψῃοΐθ ΓΕΘΒΟΠΙ Πρ ΔΡΡΘΑΓΒ (0 6 Βορθιβϑίοαὶ δπά 
πηβϑοιηἃ, [Ιηάθρα [ἰ 18 αὐ υναγίαποο “ἢ (Πα ἀ6Βιρη, 
ψὨΙοἢ 15, ἰοσϑῆον {παῖ "δέ οαΐίοη πουοῦ" ἐὐα8, ἀπά πε- 
υεγ' οομίά δὲ αἰξαϊποα ὃν ἐδο ἰαιυ, βιῃς 6 (Π6 ἰδτ7 ΠΕΡΘΓ 
σουἹά 6 μὴν ἐλ ειπις οὐὔβοινθά. Αηά 1ξ 18 τ ρῃγ 
Το Δ Κοα Ὀγ ΤἬὭΘΟΡΏΥ!. (ἔτοπὶ (γγϑοϑί.) “ς (Πα ἔῃ 6 
ψογάβ οὗ νϑῖ. ὅ. ἅτ τηϑδηΐ ἴὸ σοπῆγηι ννῆδί νγνὰ8 7.81 
Βοίοσγθ 58ῖ(ἰ ; ῃδπιοῖυν, [δὶ δὶ [Π6 ἰανν α1ἃ ποῖ 8ο- 
σοι 19}, [Π18 (ἢ γϑὶ σοιηρ]εῖθ, ΕῸΓ Μοββθβ, 1ἴπ- 
ἀεδεοά, βαγ8 ἃ πηδῇ 18 7υϑι1Η{6 ἃ Ὀγ (ἢ6 ψοτῖκ8 οἵ {Π6 ᾿ανν. 
Βυΐ {π686 ψΟΥΚΒ ΠΟ ΟὯ6 ψ88 ἰουηα 40]6 (ο {π]. 80 
(Πδι 1118 ποῖ ροΟΒ810]6 ἴο δ6 80 7}.8{1Ώ{86 4. ΤἢθΘ ἀῦονο 159, 
ΙΠ1ΏΚ, 4 δὲ νον οἵ (ἢ6 86η86 ; δηά [ἴ τηυδί Ὀ6 Γ6- 
τη οΓοα, (ἢ ὈΥ ἔασιο 18 πηδδηΐ {Π6 τηογὰ] 88 ψγ}6}]} ἃ8 
[Π6 σοΓθιη οηΪΔ]. 
Νοῦ {Π6 ϑήσεται (δ) οἴ8. Β4γ8) 18 ἜΧρΙα!ηθα Ὀγ {86 

7 ον 8ἢ Ἰαογργθίθιϑ οὐ 16 οέογπαί, Αηά 6 βυ}] οἱ 8 
ΒΟν ΓΑ] γΓοίθγθησοϑ (ο {Π6 ΒΔΌΡΙηΙσΑΙ ᾿νε [6 Γ8; ἃ8 4068 
4190 ὕαγρΖζον. Ὑεῖ βϑοπ!α οὗ οὔγ Ὀδ6βῖ τηοάδγῃ (οπῃ- 
τηθηίδίοῦβ δηά Τ]) ο] ορίδη8, 48 ῬΥ γθυτγίοη, ὙΠ ΌΥ, 
δΔηἃ Μαοκηίρῆηϊῖ, δηα, οὗὁἩ (ἢ6 δηθθηΐ οηθ8, Οτίρϑη, 
σοῃῆπο {Π6 56η86 οἵ (Π6 ΘΧρτγαββίοη 5ο] ον ἴο (6 »γ6- 
ϑοπέ οχιβίδῃσθ, 80 ἃ5 (0 ἀβθηοΐθ ἃ ριοβροζουβ δηΐ 
ὮΔΡΡΥ 116 ἰῃ (Π6 ἰαπά οὗ (ὑΔῆδᾶη. ““Απηά Ι1[ (4648 
δ Όν) οἴογπδὶ [8 88 ΟὈΒΟΌΓΘΙΥ ᾿πηἰθα δὲ ἃ8 {ῃ6 
τονδιαὰ οὔ {πεῖς οθρϑάϊθηῃςσο ἴο {Π6 ἰὰν οἵ Μοβ65, [ἴ τα- 
Ια μοί το {Ποῦ ορϑάϊθηςα ἴο {Π6 σογεπιοπὶαἑ Ὀὰΐ ἴο 
{Π6 ππογλ αἱ ἴανν, οἵ ψ η]σἢ οὐγ δαν! ΟΌΓ 5ρ6δκΚβ ἴὴ Μαίί. 
19,8. “1ἔτποιι Μη δηΐοσ ᾿ηΐο {18 (1. 6. 118 δἴογηδὶ, 
8ἃ8 ἰῃ νοῦ. 16.) Κααρ [6 σοπιηδηστηθηΐβ. Απά, 
Μδοκηῖρῃῦ οὔβογνεβ, ἰμαῦ ἐπουρῇ (ἢϊ8 18 ρΘΠΘΓΑΪΪΥ 
τπουρσῇὶ ἴο θ6 ἃ ῥτοιῃῖβ86 οὗ δέογηαΐ [16 ἰο [ἢο86 ψῆο 
οραγϑά (8 Ιὰνν οἵ Μοβεβ ρεγέεςιγ, γαῖ ΔΠΥ οὴ6 ψῆ0 
τοδαϑ (Π6 σῃμαρίονῦ οὗ 1ον!. 18, ὅ. ἔτ ΏΘΠησΘ {{1656 
ΟΣ ἀβ ἃγα ἰαΐκθη, νν}}} 6 βϑῃβιθίθ, {πὶ τῃουρῇ ἐδδ 
οΐηρ φ ἐδεδ6 ἐλΐηρε πλθδῃβ ἃ ρεγίβοϊς ορϑάϊθησα ἰοὸ 
(η6 ψῃοΐα ἰανν, 8ηἃ ΠΊΟΓΘ Θβρθοῖα ἢ Υ ἴο {Π6 βἰδία 68 
δΔηά ἡυπάρπηθηί8 ψγτίθη 1η (Π8 οΠαρίοτ, (Π6 ἐϊζε ῥτο- 
τηϊβεά ἰο (ἢς [δβι46 1165. ἃ5. ἃ Τα ψασά οἵ [δὲ σοηργαὶ 
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ΟὈΘάΙΘηςΘ, 18 ΟὨΪΥ {ποὶγ Πνίηρ Ἰοηρ δηα ΠΑΡΡΙΥ 88 ἃ 
ὨΔΙΟΠ [ἴῃ (ὐδηδδη." (δθα Ὦγ. Ετωπισηδ Α5 τὸ 
ὙΒΙὈγ᾽5 ἀϊβιϊποιϊίοη γοϑρθούηρ [Π6 πηογὰὶ δηὰ Ἵογο- 
ΤΩΟΠΙ8Ϊ ἰανν, 1 βθοι8 ἰο Ὀ6 νοϊὰ οἵ ἐοιιηάδέϊοη. 

1 τηυβῖ ποΐ οἴη ἰο οὔϑοῦνα (ῃδὶ ἴῃ γράφει δικαιο- 
σύνην ἴΠ6Γ6 18 ἃ ρΟρυ]δγ 6]}1ρ58158, 'π τ δ οἢ ἔννο οἰδι568 
Ὦανα ςοδ]εβορά ιηἴο ομθ ; 4 ἀ. ““ Μοβϑϑ, ἰγοαίίηρ οὗ 
1η6 ᾿υβ Πςδίίοη ἰο Ὀ6 δὰ ἔτοιῃ [6 ἰανν, {πΠ8 ννγιῖ68 
ΟΥΓ Βρ6 8 Κβϑ οἵ ἰ{.᾿ 
ΤΠ αὐτὰ, Κορρα 8405, τοίδβ ἴο [6 προστάγματα 

Βοΐογα γϑοϊθα ἴῃ (μὲ οπαρίοσ. Απά 80 ΒΙδοκν δὶ), 
ΨὮἢο οὔϑογνοϑ, {ἰγαΐ ἰ πηυϑὲ Ὀ6 ἴάΚοη ἔγοπι {ἰπ 6 σοπίοχί. 
Βυΐ 8ιιοἢ ἃ βυθδιι 0 18 ΡΓθοδγίουβ, αηἀ ἤσγο ([ 
{Π10Κ} υπηθοθϑϑᾶσυ. Τῇ σοτηπηοη 6}}1}0818 18 πράγ- 
μάτα, ΜΝ ὨΙςοἢ, ον νοσ, πγυϑί 6 δοσοιητηοάείοα ἴο {ἢ 6 
886 ἴῃ ἰδηἋ, δηἀ τηϊιδί ἤθσο ᾿θδῃ οοπιπιαηάηιδηΐ8. 
Μοζϑονοσ, ταῦτα, 1 τῃ 1, Ρῥ]αΙΏΪν ᾿ηο] 468 καὶ τοι- 
αὔτα, ὩδίηΘΪν 8110 }} ἃ8 δὶ Ὀδοη σοπιηδηάοα 1ἢ (ἢ 6 
[οσοροίηρ ρᾶτὶ οὗ [6 ἴανν. 

6. καὶ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει, ὅζς. ΤΠ 686 
σοτάβ, ηἀθ66α, ἤδᾶνα ἃ τηγϑιϊο 8] αἷγ, δηἀ δ ΨνΘΓΥ͂ 
ΟὈβοῦΓο; γοὺῦ θη {ῃ6 Ογθηίαὶ ΡἤἢγαβθΟΙ ΟΟΥ, δηὰ 
εν 5} πιοάθβ οὗ Ὄχργθβϑίοη, ἅγ6 ἴδκϑη ἰηΐο (86 86- 
οουηΐ, {ΠΥ Ῥδοοπια 80 ΠΟ] ΘΟ ΕΥ οἰθᾶγ. 

Τῆ6 Θχργοββίοη ἡ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει 
Ἰηνοἶῖν 65 ἃ ρΡΓΟβοροροῦῖα δι ΔΓ ἴο οὐγ ον ἰδηριαρο, 
88 6 ΜῈ βρϑὰκ οἵ (ῃ6 ἰᾶνν αϊγϑοξϊηρ, ογαάογΐηρ, ὅς. 
Ἡ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη 18 Ρυΐ, ὈΥ πηοδιΟὨΥΩΥ, [ῸΓ 

ΦΒ6. το] ρίοη ψ μοῦ οδιβ (ἢδπὶ 108{1ΠΠοαῖοη Ὁ 
[αἢ, νιΖ. ἴῃ6 (ὐο8ρ6}.᾿ Οὕτως, ““ἰο (ἢ18 οἴἶοοι.᾽ 
Βυΐζ ἴῃ ΟΥάΕΓ ἰο υπάήογϑίδηα (ἢς ἴογος οὗ ἴΠ6 [Ὁ]]ον- 
ἴὴρ ᾿νογίΪ8, 6 τη Ὀ6ΔΓ 1η τηϊηα (Π6 βοορα οὗ τῃ6 
Αροϑβί68. Νον {Π6 δηζἊθηΐ (οιηπηθηίϊδίοῦθ, Δη ἃ ΒΟΠῚ6 
τηοάθγῃ Οἤδ8, ἃ8 (ἄγρζον, ἤδνα ΓΙΘὮΪΥ 86θη, {πδὲ 
7μδέϊβεαξίοη ὃν ζαἱἐΐ ἕοτταβ ἴ[ῃ6 βυδ)]θοΐῖ οὗ 118 δηά 
1π6 1ῆγοα ἔὉ]Π] ον ηρ νο γ868, ᾿η σοίδσθησα ἴο ψ] σῇ {116 
Αροβῖῖθ ἱπουϊσαῖθϑ {Π18 σϑα 81:10, ““ ΒοΙθνθ, ἀο 
ποί ἀουδί." Απὰ [Π6 ἔγι!5 οὗ {118 ἃγὰ ἀδίδι! δὰ ἴῃ 
γο . 0, 10, ὅς 11]. 

Ηργο ἔνο {Πΐηρϑ ἀγα σοπίδιηθα : “ο ποΐ ἀουβθί, 



10 ΒΟΜΑΝ8, ΟΠΑΡ. Χ.- 

θαι θο] ον." 5 ΤὍΠ18 (ἢ6 Δροβίίθ βχργθββοβ η τνογβ 
Ὀοτγτγτονοά ἔγοιῃ θυ. 80, 11 ---14., ψῃϊοῦ ἅτ ἔθοΓΟ 
υυϑοὲ ἴο ἀδῃοία 8 σγοαί ἀΠ ΠΟ Υ, πα πηραηΐ ἰο ᾿ηου]- 
σδῖθ, παι (6 σοπιηηδησπηεηίβ οὗ σοα ψεγα ὈῪ ΠΟ 
τη 88 ᾿ατὰ οἵ {ἸΠ]ποπὶ.0 Νον ἰἤογα 18 γθᾶβοη ἴο 
{1ὴΚ (Πα [Π6 ΘΧΡΓΘββίοη οὗ αϑεοπαϊηρ ἐα ἤδαυθη, δὰ 
ἀεδοοπαϊηρ᾽ ἐο λει! νν 88 ἃ Ριόνογυϊδὶ πιοάδ οἵ ἀεπποῖ- 
ἴῃς στοαί αἰ υ γ, ΔῪ ἱΠπΠ ΡΟ 55:01 }.} Τὴ ψογάϑ, 
(6, ἅτα δοοοιῃητμηοάδίοα Ὀγ Ραυ] ἴο [18 ργθβοηΐ ρυγ- 
ΡΟΒ6, δηαἀ Δρμ16 ἴο {πΠ6 (ὑοβρεὶ, ΌὈΥ πιϑϑῃβ οἵ {ἢ6 
ῬἢΓΑβ68 τούτεστι Χριστὸν καταγαγεῖν Δ τοῦτ᾽ ἐστι 
Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 

ΤὨς δαπηοηλέίοη ποῖ ἰο ἀουδὲ 15 σουσπρὰ 1π {πε 
ΜΟΓά8 μὴ εἴπης ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ΜὮΪΟΝ ΔΡΕΥ ΘΧΡΓΘΒΒ 
τῆλ βογῖ οἵ βο! σοηξεγθησε ἴῃ νος ἀηὈ6] 16 ΠΌΔΙ 
οὔ ρδῖθ8. δὸ Τεορῇγ!. Μὴ εἴπης, φησιν, ἐν τῇ καρ- 
δίᾳ σευ τάδε καὶ τάδε, τοῦύτεστι, μὴ ἐννοήσῃς ὅλως ἀμφι- 
βολίας τι νυήημα. Τῇ β8ςορα οἵ [6 ραβϑ8ϑᾶρα 18 ψε}} 
ΠΠ]υβίγαῖϊεα ὈὉν Με. Τυγηθγ, 88 ἔοϊϊονβ : ““Μοϑεβ 
ΤΩ 6 4115 [0 16}} {86 ᾿δγδεῆίεθβ, (δὲ ᾿ξ 15 ὩΘΙ ΠΟΥ Ππργδο- 
τἰσϑῦ]6, ἢοῦ ᾿ηἀ6οα Βατγά, ἴο δἰίζδίη ἃ Κηοπίθρα οὗ 
(οὐ 8 ἰανβ, δῃὰ ἴο οὔδϑυ (ἤθη: δί. Ραὰ] Δρρ]165 ἃ 
μϑατί οἵ νϑβαὶ Π6 βαγ8 (δου πρ᾽ 1 80 88 ἴ0 τΏ8Κ6 ἰξ 5 
ἢ 18 Δη{Π.6515) ἰο ἴῃς δι )θοῖ Ὀεΐογα πίῃ, (ἢς [Δ ΟΠ Υ 
οὗ οχεγεβιηρς δ ἢ, δηὰ σοηβοα ΠΥ οὗ οδίαϊπίηρ 
)υδεΠοδίϊοη. 448 16 δά 5414, “Πα βγβίεῃ οἵ (ἢς 
Οοβροὶ ἐδιηδηἋ5 δι, ᾿ ὨΙσἢ 18 σοπιραγαινο  Υ ΘΑἙΥ 
οὗ δοαιηϑιίοη ; [ἃ ἀοοϑ ποῖ τοαῦίγα ἔγοιη γοὶ ΔΗΥ 
τπϊηρ οἵ ναβὶ ΑΙ ΕἸ σΌΪΥ, 88. 1 τ[ῃ6 ἤδάνθη ψεῖθ ἴο ὃ6 

Χ 80 ϑοϊιοείίρ.. “Μέγα πο ἰηάο θα βάεϊ νοῦ Ὁἷ8 Μοβὶ8 ἀθϑου ΕΣ, 
48 ἱπ 60 σοηβίϑε![., αἵ ποὺ ἦς γαϊίοῃθ οἵ πηοῦο γοὶ ρῥγοϊ ἰχὲ ᾳυφετᾶ- 
113, 561 δὼ ο)ιι54116 νοῦ 8 ογθεδιηιδ.᾿ἢ 

1 Τὸ νοῦ ρΡύγροβο ῬΜ εϊδεϊη οἰϊθβ ὅθ. ϑοίβ 7, 9. οὐαί. αρεη- 
δεῖ]. Αθθηο εὐυχὶῖ ποβ οχ “ΖΕ ργυρίο, εἴ ἀἰ ΕΜ} πηᾶρε ἡ δ8, εἴ ΠημηἉ 
ΠΟδὶ8 οὐ  ἴι|8 ἀφ δὶῖ 5 8ὲ εἰϊσοτοῖ : οοηβοῖϊί 864185, οἵ οσοποοεηΐεϊῖῖα 
φΦῖῃογα, πο δυάϊγοωιϑ δ. [π|ὸ δαβοεπάδιηυβ, υἱ μοδϑἀδδχηι8 
ἴεγγαπὶ ἢ]. ΝΠ). 138,81. Βαανὰ Μοεζία, [ο]. 94,}. 81 αυΐ5 ἀἶϊχε- 
ΣΊΣ ᾿Ὸ ΠΟΥΙ, 81 δα βοή ογὶβ ἴῃ ἢτιηδιηθηζιπ), δαὶ ἀσδβος 6 Γ1|8 ἰῃ 
αὐγβούτῃ, 6Υ 18 τοδὶ ἀσβροηϑδίΑ---ἢθος σοηάϊτίο ἔξυϑίδηεδα οοῖ. Ναδὶγ 
9, ὦ. [πιηϑιπάϊεἶεθ, αι σορηοβοὶ ροϊοβῖ, ορροηϊυγ ἱπηπηιηαεἰςὶ 
Δργϑ5ὶ, ἷ. 6. ΟΟΟΌΪ 28, αυε5 σὐρηοβοὶ ΠΟ ροϊεϑῖ. 
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808] 6 ἃ ἴο Ὀτιπρ ἀονῃ (γιϑί, οὐ ὑπ 6 ΘΌγ85 ἰὸ ὑὕ6 ἴ8- 
ἰῃοπιοαὰ ἴο ὑσηρ πὶ Ρ; Ὀυϊ 1 45Κ8 ΟἿΪΥ ννῆδί 18 
ὙΠ πη [6 τοδοῦ οὐὁἨ θνθτῪ οὔθ, ψῆδί σαθδοῖ Ὀ6 ψΠῈ- 
6] νἱτουὺ οὐδιίπαίθ ργα)υά!ςο, (ἢδὲ 18, ἃ Ὀο]οῦ ἴῃ 
1158 αἰν!ηιγ.᾽" 

Οης {δϊηρ 18 ομ 6 ὈΥ Αἰπιοϑί 411 πηοήδγῃ (οι- 
τηδηἰδίοτϑ, ποις 1ὑ 18 ποιϊσοα ὈΥ (ἢ6 δῃζίθηϊ οἢ 68, 
Ὠδίησὶν, πᾶ [Π6 ᾿ΟΓα8 τις ἀναβήσεται---ἀναγαγεῖν 
ἅΓ6 ἢοΐ ΟἠΪΐγ ἃ ἰογπιυΐα Ἔχργαβϑῖνα οὗ σγοαὶ εἰ οι] γ, 
θυΐ ΨΟΙΘ τπηθδηΐ ἴο δάνετγί ἴο {Π6 ρΡο!ηῖ8 δἱ ψ ἢ οἢ [ἢ 6 
δι τἢ οὗ [ἢ6 ὑπ 6]!ονοῦ οποἢν βίαρρεγοὰ. ὅο Τ|ιο- 
ΟΡ γϊδοῖ: “ο ποῖ ἀουδί, ὨΟΓ Β8Υ [η- {Πίπα Ὠδαγί, 
ἦοιυ ἀἰἸὰ (ἢγῖϑὲ ἀδβοθηά ἔγοιη ἤθανθη δηαὰ Ὀδοοπθ 
βοβῇ Ὁ οὖ, ἢον ον ἀρδίῃ ἐἰά ἢθ σγὶϑο ἔγοῖχ {πα 
στανα: ἴον Οοά ταϊβϑεά ἰἰπι: ΟὨΪΥ δεέξουα ἰῃδι Πα ἀθ- 
βοθη θα ἱποδγηδίθ, δηὰ δραίῃ, δαἷϊογ θείης ὑυνοά, 
ΤΟΒ6 δῃά δϑοθηάθα ὕὉρ ἰο ἤρᾶάνεη: ἴογ σοά ταιβϑοά 
ἢ. ὅδ0 ἴῃδΐ ἔγοπιὶ ἴῃ6 αἀἰρσηιϊ οὗ (Π6 Γαῖβογ ἴμοὰ 
τηγαϑί ψιίῆους ἀΠ Ποῦ ν Ὀεί!ανο.᾽" 

ΘΌΓΟΙΥ ποιῃίηρ σϑὴ ΡῈ οἶρᾶγοσ ἰβδῃ (πδί (ἢ 8 
᾿νοἶν 68 (Π6 ῥυοῦ αχἰϑίθηςο οἵ (δγῖϑὶ Ὀεΐοσε [18 1ἢ- 
σαγηδίϊοῃ. 

Ἐ ΤῊ πογεβ ἀΓὸ {8 ρδγαρηγαβεά ὈΥ̓ ϑοποοίζρ.. “ Οιυι}5 σοηβ,}18 
Ῥεὶ ρμοεβογαϊαθίτυν δὰ ς Ὠονᾶπὶ γανοϊαϊ πολ βαθεῦϊ[. Οπιηΐα νοῦ!δ 
τενοϊαία μαυειΐβ, αι}5 δὰ δαϊυΐετω νεβϑίγδι Ὡδοδδϑαγὶα βυηϊ." Απα Ὀγ 
αγρζον, ἴἢμ8: 1. ““ὙἼΠοΟ σᾶῃ ὃ6 οογίδϊῃ ψμείῃον ΟὨγιβί δρρεοατοὰ 
ἴῃ ἴῃ Πεβῇ, 45 ἀοά-πδη Απάᾶ ψῃοῖθοῦ αοὰ ὃ6 δη γον Γεσοῦ- 
εἰ ὃ Νὼὺ ομδ ὄβῇ δϑοϑηά ἴο ἤδᾶνθῃ, Ὡ0 οὐδ σῇ δοσουηΐῖ ἔοσγ τἢδ 
(ὐρ, οὐ σοι ργεῃοηή ἢ τρᾶπποσ οὗ ᾿1.--.Ὃῷ. πο Ἤσδη ὃς οεγδίῃ 
θεῖον ὉΠ τῖθί ΓΕΔ ῚΪ ΤΟβα αρδίβ ἡ ἩΠοῖΠΟΓ Ὧ6 ᾿ᾶ8 ἘΘΔἢΪΥ οὈίαϊηοα 
1 νἱοΐοσῃυ ονοῦ ἢἰ8 θῃοιηΐθθ, ἀθαῖῃ, (π6 Πενὶ), απὰ οἷ Νὸὺ ΟὨΦ 
(8 ἀεϑοθηά ἰηἴο (Π6 δῦγϑ88, ατμὶ βπὰ ἰΐ οι, οὐ ἴγαᾶσαε οὐ ἴῃ. 6 τηδη- 
ΠΟ οὗ Ν-.᾿ (866 τῆοτο ἴῃ ἢἷϑ ποίθ.) ὙὙΠῖ8 υἱενν οἵ 6 β6εη86 (᾿ν δἰ οἷ 
8 ΘΟΠΗ͂Ρ ὈΥ ΤὨΘΟΡὮΥ]. μιιδὲ εἰϊοα}) ἰ6 4150 ἴακαη ὈῪ δνεῦν οι" 
ἸΩΘὨϊΔΙΟΣ οὗ ποῖς, δηὰ δαιοῦρϑε (ἢ6 ταδί ὈὉγῪ Μεοκηΐϊρῃξ, γγο τὰν 
οὔβεοσνθϑ, ““{πδὶ ὮὈγ {π6 ἄβυσσον ἰδ τηεδηΐ Ηδήδβ, ἴπ6 μίαοβ οὗ ἀ6- 
Ραγίεα 8005, Ξὺ σα) δὰ Ὀδοβϑιιβα ἰϊ ννὰ8 Βυρροβεὰ Ὀγ ἴΠπ6 ΔΦεννβ ἴο Ὀ6 88 
ἴα δεΐοιυ {86 δυιγίβος οὗ βαγίἢ 89 ἤεανθῆ νυὰ8 [πουρῆϊ ἰο ΒῈ αὐοῦο ἵξ. 
866 5. 189,8. Αὐγοη, ἤονγονου, οοπίθηάβ ταὶ ἴῃ6 Μίοβαϊο Σ3Ἵ Ἴ2 7» 
ἀο68 ποῖ ἐθπῃοῖς τορίοιϑ ἴδ βεραγαίοα ἔγοσῃ εδοὶ οἴμενγ, υυΐ (Π6 νείωτα 
πείρατα γαίης καὶ πόντοιο οὗ ἤσῃι, ᾿]. 8, 244., δηά ἰδτι5 ἀοδἰρμι παῖε 
ἴῃ νον οὗ τη6 Ογομο, ἔγογα ἵμφ ποιϊϊοωβ οὗ (ἢ δδυὶγ δροβ. ἀῃά 
Ὧο τοῖοι ἴο 8. 9,10. Φοῦ 1,17. Οἀά. 10, 508. “Ζοβερῆ. Β. ὦ, 8, 
11. Βυὶ δυο ϑρμεοθ]ειίοηβ τπογῖ {16 αἰἰεριοΩ ἔγοπι ἵνα (γι δεδη 
ῬΠπεοϊορίδη. 
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8. ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν --- σους ᾿ΓΠῚ6 β86ηιπη6πὲ 
(Ἔχργαββθά, 85 Ὀδίογθ, 'η ἴῃ6 ψογάβ οὐ Μοββϑβ) 15 {Π|5: 
« δἥοὸ οοΙἴαϊη δηά ᾿παἀυἐ(4 06 15 {Π6 ἀοςσίηδ οὔ 651., 
{πΠ6 για Μαββίδῃ, ἰδὲ (10 τηυβῦ ΘΟ ββαγ ν Ὀ6 ἐἰτπ|6 
ἴο τ." (Κορρθ.) Τῆς ψογάβ ἀηὰ {6 8686 ἃΓ6 
ἀἸΠ ΡΟ ΠΥ σοι ραγθα Ὀγ Κορρα ψη} {Πο856 οὗ Πουΐ, 
8, 14. (866 δυτοηῆυϑ. Ρ. 476. 8ηα ΗοτΙηε᾽5 [ηἰγοα.) : 
θυ (Π6 πιϑδηῃϊηῃρ᾽ 15 80 οἰθαγ 88 ἴο γθάυϊγο πὸ ἰᾶθοιτοά 
οχρίδηδίίοη. (π6 πιϑὺ Γαπάθὺ: “Ἅ“ὙΤῊ6 νογὰ (1. 6. 
{π6 ἀοσίτγίπα οὗ [Δ11}}} 15 [Δ ΠῚ} Π|ΔΓ, ΘαϑὺῪ ἴο Ὀ6 ὑυηάοτ- 
βίοο, Ὀε]Ιονοά, δη4 Ἔχργοββοά." 

Οη {6 φαδὶη658 οὗ τἢ6 το] ρου ουϑογνδῆςθβ 6ῃ- 
)οϊποά, ΡΏ1]ο (οἰϊοά Ὀγ Οτοῖ. δηά (ὑδῦρΖον) 5408, 
868 κα. Αἰτεῖται γὰρ, ὦ διάνοια, πάρα σοῦ ὁ Θεὸς οὐδὲν 
βαρὺ καὶ ποικίλον ἢ δύσεργον, ἀλλὰ ἀπλοῦν πάλιν καὶ 
ῥᾷδιον' Ταῦτα δὲ ἐστιν, ἀγαπᾷν αὐτὸν ὡς εὐεργέτην. Οη 
σῇ !ς]} (αγρΖον ἐγ} Υ γοηγαῦκ8, [μας ἐλοοίοσ οαἱ ζαϊξλ, 
15 ηοῦ οοπέαϊποά ἴθ τηογὰ] δηἀ ρΡἢ]Οϑορ ΓΔ] ἔουο, 511}} 
[658 σοποιυπτπαΐοα ἴῃ 1. 

9. ὅτι ἐὰν ὁμιλογήσης ἐν τῷ στόματι, ε. ΚορρΘ 
[85 ἴϑτα τῇσοῖ 80 {}|6 ἀἰβουβθιοη οἡ {6 ρϑι8 }} 6 }180} 
ΜὨΙσἢ 800 51518 1η (18 ρᾶββδᾶρθ. Τάκοη οὐἱ οὗ (ἢ6 
τῇσίοτγισαὶ ἔογηῃ, (ἢ6 ψογάβ ψουϊὰ τὰς (08: “1 
(που σοηδ88 ἢ (ΠΥ τηουἢ, δηὰ 6] ον ψ10}} (ὮῪ 
ἤραγί, (παι 96808 5 ἴὴ6 ] οτά, δηὰ (αὶ αοὐ δαίῃ 
ταῖὶβοά ἢϊπι ἴσο τ[ἢ6 ἀδδά, ποι 5βῆαϊς Ὀ6 Ξ9ανρά. 
Κὸγ νι (ἢ6 ἤραγὶ τὰ οί ανοῖῃ, δά ψι (ἢ 6 

. τηουτἢ σοηΐδββοίῃ," πηῖο 0 50|Πσαίϊοη ἀηά βαἰ νδί! οι.» 
ΙΓ Βοη 6 η.8 ἃγ ἰουπὰ ἴῃ Ματκ 16, 16. 

1 70}. 4, 1δ. σοπηραγοά ψ ἢ ὅ,1. 
Ρατθὺβ δηα Κορρα {πη {πα΄ σοηΐοββδίοη ἢ ἢ 6 

Ἰηου 1} 18 τηθπιϊοηθαὰ ἢιβέ, ϑίησθα ᾿ς 80 οσσυγβ ἴῃ (ἢ 6 
Ραββᾶρὸ οὔ Μοβοβ. ΟἿ γϑᾶβοηβ8, ἸηΔθθά, πηὰ 
ΘΑ 5}}Υ Ὀ6 ᾿πηδρὶποά. Τῆι σοπίδββιοη Ὁ 1} [ἢ 6 πλοῦ} 
18. Οὐ ΠΟΙ σοηβθα θῆςθ, 48 ΓΟραΓ8 πιθη, δη ἢ 6 θ6- 

ἘΠ Τα ἰ8 ἃ βίγαηνα ποζΐοῃ οὗ αγοῖϊι8, τηδϊ τῆς τηουτἢ δηὰ Ὀγεαϑῖ 
ΔΓ μι, ὈΥ δύ ποοάοοΐο, ἔῸΓ 4}} {Π6 πηθηλθει8 οὗ ἴῃς θοάγ. [{ τννου]ὰ 
θ6 (ΘΓ ἴ 8.0 1παῖ Ὀ6] 16 ἴῃ (ἢ6 ΓαΡαγΓθοΟἢ ἰ8 80 ρμιϊῖ, ἃ58 Ὀδὶηρ' 
ἴΠαϊ δὐιΐεϊθ οὐἹἩ δε] 6 νν Ὠσἢ 15 οὐ (πὸ πηοϑῖ ἰηρογίδηςθ, δἰησα ἰἴ 1π- 
οἰυά68 {πὸ τεοῖ, δια Τοϊεῖ,, Μδηοο)., απ Ραγεθιιθ ἀρ. ῬοΪθ. 

- 
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᾿οΥ σι {Π6 ἢδαγί ἃ8 γοβρεςοῖβ Οοα.Ἐ [{18 οὐϑογνθά 
ὈΥ ΤὨΘορὮΥ]. κ μὲν κατὰ διανοίαν πίστις δικαιοῖ ἡ δὲ 
παντελὴς σωτηρία ἐν τῇ ὁμιλίᾳ κεῖται. ΑὩὨά ἴῃ {Π6 β8ᾶη6 
Με. Τυγηοῦ ῬαγΆρἢΓΑ568: “ Ζπβι1γ1ηρ (Δ1{ἢ} ταϑὲ θ6᾽ 
ΒΙΏΠΘΓΘ, δηἃ ϑανίηρ ΟσΟΠίδβϑιοη τηυϑὲ Ὀ6 Ορδῃ.᾽ 
ΤῊδ 58Π|6 νίαν 185. 80 ἰδθη ὃν Μδοκη. Βαϊῖ 1} 18 
566Π|8 ἃ ἴοο Γαἢηρα ἀἰδιιποίίοη, δηά 15, 1 {Π1ηΚ, υἢ- 
ἰοιπά σα [ἢ δοτιρίιγο. Ἐὸγ {πουγσῇ (ἢ 6 εἰς δικαιοσύνην 
Δ 1η6 εἰς σωτηρίαν ἅτ6 ρἰδορα εαραγαΐθὶν ὈΥῪ {6 
Αροϑβί!ο, γαῖ [{ 18 ἴον {Π6 βᾶκε οὗ ἴῃ ραγδ οἰ ἰ8πὶ, οί 
1ῃ4ι ΠΥ ἃγα βοραγαίθα [ἢ γέγμηι παέμγά; δῃηὰ γοῖ 
ὨΘΙΓΏΘΙ ἃΓ6 [ΠΟῪ Ρῥτγοροῦ δυποηνπιοια, ἃ8 ΚΟρΡΘ 
ς4}}8 {δ η]. 

Ηρτο 1ἴ 18 Ψψ6}} γουμδικοα ὈγῪ Ο,τοί8: “ Βδοίδ 
ὭΟΠ βοϑίηδί [.ου5 υὐἱ 64 ἴῃ φἰθγηθ τη ΓΟΙ ΠΟΙ ίυΣ, 

51 41185 6Χ σογάθ τηυηάαΐο ρΓοἤοϊδουηίαγ. Μιιηάδ- 
[ῸΓ δι 6 Π| ΠΟΥ Ρ6Γ ἤάδη, οἱ 6δπὶ τη χὶ πη ὸ "" σγϑα!- 
[ὉΓ «}681183 ἃ [60 Γεβιιβοϊ(δίιβ; 10 ἰιος 86 }}Πςοῖ υἱ οἱ 
Ῥγ:σσδρία 6]08 ΠΟβΟΔΙΏ118 6856 αἰνηᾶ, οἴ ῥ ΓΟ 588 
ςογία. {πὶ ρτορίει διιοϊογ δίαπι οἱ ἀδίδπ), (πὶ ρΙῸΡ- 
(6Γ νἱῖξ τϑααϊίδο σοπβρίσυμθπι οχϑιῃρί πηι." ΒΥ {ἢ 15 
δείϊο τι 15 οἰ δίῃ γα ἅγθ ποῖ ἴο υπάογβίδηα ἃ πηογα ἢ 5- 
τογοδὶ ΘῚ ἀοδὰ δι, θυ ἃ Ἰνίηρ δηα δοίίνα οπθ, 
800 ἢ 88 5114}} ΘΆΓΓΥ ΜΙ 11 8. Ὀγδοίϊοδὶ οδϑάϊθησα ἰο 
[η6 ργεβςοορίβ οἵ (ἢ γιβι. 

945Ρ15 γι Εν γοηδγκβ οἡ (ἢ6 σγοαῖ ψοιρῆξ {Π6Γ6 18 
ἰη {Π6 ψογὰ Κύριος ; δΔααϊηρ, ““ [ἴ4 Θηϊπ), αἴ σοηβίδί, 
ΟΠ γιβέυβ ἀϊοϊίαγ, ᾳφυὸδά ἀϊνιηᾶ 68} 6}.5 πδίυγα οἱ 6 ρ18- 
Ἰαῖ1ο, οἵ αυὸδά ᾿προγπῇ Ἔχογοθῖ, ποι! ηδίϊ πη 1 666]6- 
βίδιη (γι δ ηδπηη.᾿ 

11. λέγει γὰρ, ὅς. δα (ἢ6 ραβ8ὰρ ΘΧρ] δ πο 8ι:- 
Ρῖᾶ, 9, 17 ᾧ 88. 

12. οὐ γὰρ ἐστι διαστολὴ. ΟΟΙηρΑΓα 8, 22. Τε καὶ 

Ἐ Τὸ ψ ἢ ἢ ρύυγροθο {6 ἤο] οὐνίηρ; ραβϑβαρα οὗ Οτίρθη, Ἐχῃοτγῖ. δὰ 
Μασί. βὺὃ ἰηϊτ, (εἰϊοα Ὀγ ΒυϊΚΊεν,} 15 νειν δρροϑβιίβ : Ἔστι γε᾽ εἰπεῖν, 
ὅτι μᾶλλον ἔστι τοῖς χείλεσι τιμᾷν τὴν καρδίαν πόῤῥω ἔχοντα ἀπὸ 
Θεοῦ, ἥπερ τῇ καρδίᾳ τιμᾷν αὐτὸν τοῦ στόματος μὴ ὁμολογοῦντος. 
“ ῇςα πιᾶγ ὈεΓΕΓ ἴα} Κ οὗὁἩ Ποπουτγίηρ αοὰ νι οὐ 1105, ψν ὨΠΠ6 τῆς 
μιεαγί ἰ6 ἔδσγ ἕγοιῃ πίη, (μδη οὗ ποηουπηρ τὰ ὶτἢ (6 Ὠεατῖ, νυ ἢ 116 
ἴῃς πιοι!ι]) ἀο065 ποῖ σοηΐεβ8 μἰπλ ἴο 88 ϊ νϑί ἢ." 
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18 ΘΙ ΘΠ ρΡΪογοα ἴῃ ἃ ΔΉΠΟΥ αἰδδγθοηΐ ἴσοι (Π6 
Ὀδᾶρα οὗ (η6 (α881.4] ψΓΠΈΘΓΒ, Ὁ ψηϊσἢ 1Π6 τε 88 
ΡΪδοθ ΟἿΪἹΥ ἰῇ σοη)πποίϊνα, ποῖ ἀ]5)]υποίῖνα δβδη- 
ἰοης68. Ηρηςε 1η {6 ΜΝ. Ὁ). δπὰ Ε᾿. νὰ γοδά Ἰου- 
δαίῳ καὶ Ἕλληνι. Βυϊ παὶ 18 Θν] ΔΘ ΠῪ ἐπ φπιθηάα- 
ἐϊοηο. 

12. ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων. ΟΔγρΖον Ποπίρηαϑ 
(δὲ ἤοΓα ὁ αὐτὸς, Κα ἴ1ηὴ6 Ηρῦγ. ΝΠ, ἀδηοίοβ τἢ 6 
τοδὶ ΗΕ, 26ῃονδῆ, ψὨϊοῆ ψγ88 ὁΠ6 διποηρ (Π6 ΟΥΠΘΓ 
σορθοπηϑ οὗ αοά ; 88 ἱπάεεα ἢδ ἢ88 ργονϑά 1ῃ ἢ}18 
ΟὔὈ585. Ρμιίοη. οἡ Ηοῦγ. 1,12. Βαυὶ 1 σἀπηοί {δ1Κ 11 
ἜΠΡΊΘΙῈ ἤθΓΘ, ΟΣ Ρουθ αρ8 ἴῃ {Π6 ραββᾶρα οὗ Ηθρν. 

ΔΎ, [Π6 ΔΓΕΟΪΘ 8668 δάινθυγβθ ἴο ἐῤ5 1 ϑγργθίδεοα : 
ψἢ16 Ἢ ΘΧΟΘΘαΪΠΡῚΥ σοπῆγμϑ (Π6 σοιῃπΊοη ΟΠΘ6. 
ΚΟΡΡΘ (468 ὁ αὐτὸς, ὅζο. [ὉΓ εἷς ὁ Κύριος. Βαϊΐ, ψΠ- 
ουΐ τοβογίϊηρ ἴο {Π18 ρῥγΙ ΠΟΙ Ρ]6, [Π6 56η86 ΜΠ1| 06: “16 
5876 Ρ6Ι͂ΒΟοη, Οἠ6 δΔηά [ἢ6 5δη6 ρο΄βοῃ, 18 1 ,ογὰ οἵ 8}} 
(δοιἢ ψ{6νγ8 ἀπὰ Οθη1168)." [{ 15 ΓρΙΟν τεπιδγκθά 
Ὀγ ατοῖ., ἐπὶ Κύριος τηιιϑῖ Ποτα τηθϑη Θεὸς, ὕελοναῆ.. 

12. πλουτών εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτὸν. 
Τῆθ δηϊθηΐ (ὐομηπδηϊδίογβ βίγαηροΥ υπαεγβίδηά 
(18, 88 1 Ἑαοὐ σοῃπβϑιάογοά {ῃοβ6 {πᾶὶ Ἰηνοΐτα 18 δά 
8ἃ8 ἢ15 ΓΟ 68 δηὰ ἰΓοΑϑΌΓΟΒ; ψὨοἢ. 15 ΨΘΓῪ ὨΔΙΒἢ δηᾶ 
ἔαι-ἰοἰο θα. ΤΠ6 56η86 ρ]αίηὶν 18, ἰηαὺ Ηδ ἰ85 τ] ἢ, 
'.. 6. δρυηάδηΐ, εἰς, Ιηὴ ΤοΒροοί [0 8οπη6 4114} ὺ ψ ἢ οἢ 
[Π086 (δὲ ἱῆνοκα ἢϊπ πθ6ά, 1. 6. (85 Οτοίυβ στρ Εἶν 
ππαἀογβίδ 8) χάριτι, ΟΥ χρηστότητι: ΜὮΏΙΟΏ 15 σΟῃ- 
ἤγιηθα ὃγ Ἐρῆῇ. 1, 7. πλοῦτος χάριτος" ἀηἠ Βοπῃ,. 2, 4. 
πλουτός χρηστότητος, δοπὶφηίέψ. ΤὮΘ 5βᾶηθ ΘΧρΥΘ8- 
βίοῃ, ἴοο, οσουγβ ἴῃ ΡΠ οδῖγ. , ΑΡ. 4, 8. 8. ἢ, ἐς τὸ 
κοινὸν πλουτεῖν. ΚΟΡΡΘ ιἰἴγρὲβ (ἢ 6 Παγβί 6855 οὗ 81- 
ΡΙγΙηρ χάριτι, Δη4 ψου]ὰ [Κα πλουτῶν [οΓ δυνατός ὧν, 
οἵ δύναμιν ἔχων. Βιιῖ (ἢ18 σὴ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἄοῃα ΡΥ 800- 
ΡΙγίηρ; δυνάμει, ΜὨΙοΐ του ]ὰ )6 ἃ Πάγβῆοῦ Βα] οὴ 
{Π8Π χάριτι ; 51Πη66 10 18 ον] ἀοηΐ, ἔγοιῃ [ἢ6 Ργεσδάϊηρ 
ψοτ 8 οὐ ἐστι διαστολὴ, [ῃδ΄ ποῖ ροῖσοῦ, Ὀυΐ δοπίρηϊέψ, 
18 Π6ΙΓΘ σοηϑιάθσθα, Αιητμηοη ψου]ά ΔΚ πλουτῶν ἴῃ 
Δ δοίίνθ 861186, ἰο ἀδποίθ ἐρφιρανἐΐης ᾿ς ιυραϊἐἦ, Βιι 
μον ονοῦ {ἢ8 5 ρη! οδίοη ΠΊΔῪΥ ἤᾶνα Ό]866 1Π πλουτίϑω, 
γαῖ ἴῃ πλουτέω 1{ 18 ηο ψἤαΓΘ ἰουηα ; δηά 8ἃ8 χάριτι 
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τηυβὶ ἐλδη Ὀ6 υηάογείοοα, 8 ΝΘΓῪ δαγβὴ βυ θδι το 
νοῦ α Ὀ6 (ἢιι5 οσοαβιοηαα. 

᾿πικαλεῖσθαι ἸΔΥ ἴθγο Ὀ6 υηδεγϑίοοά, ποί οὗ ἰη- 
νοσδίοη ῬὈΓΟΡΘΙΥ 80. σ4]16 8, θυῖ Ἔνϑγὺ Κίηὰ οὗ ῥγο- 
σδίογυ δα Γ688 ἰο (οά." 

18. πάς γὰρ, ὃς ὧν ἐκικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, 
σωθήσεται. Τθ6 ψνογάβ τὸ ἰδκϑὴ ἴγοῦλ {2οοὶ 8, ὅ. 
Βγ πᾶς 15 πιδδῃΐ ἜσθγῪ οὔθ, ψμαίποῦ εν, οὐ Θθ πε 6. 
[τ α8 θθθὴ ἀοιιθίο4 ψηοίπος Κύριος Π6Γ6 γοΐδιβ ἴο 
Ολγιβέ, οὐ ἰο ὕομουαῆ. Μοϑὶ τοοθηΐ (ὐοιημηρηίδίογβ 
ΒΌΡΡΟΒΘ (ἢ ἐαέξογ ; ΜὮ16 τ(ἢ6 δητοηΐ (οι πηθη αἴο τ, 
ΤΏΟΓΘ ΓΙΡΏΕΥ, 1 ΤΠ], ἀηαἀογείδηα (ἢ6 ον πῖον. Ἐνοη 
Κορρο, ονγανοῦ, δά πηιῖ5 (Πδί 1 18 ἀουδιΐυ!. ΠΘ 
ΨΟΓα 15 ἰγοαίθα δ ἰαγσρα ὈὉν δ ΠΥ ἴῃ 16 [Ὁ] ονης 
ΠΔΘ(ΘΙΙΥ δπποίδι!οη. “" 16 οΓΙρηδὶ ον {ἢ18 158 οὐε- 
λουαῆ, νῃδΏςΘ 1ἰ 18 σογίδίη πδ΄ {86 Ργορίιοί βρθδῖκϑ 
{π686 ψογα 9 οὗ ἴδε ἴσια δηὰ οἡἱυν (ὐοά, δηὰ γεοῖ 1 18 
88 σογίδιη (Πδὲ [ἢ6 Αροβίὶθ ἤθσθ ἀβοσι 68 {Π6πὶ [0 οὐγ 
Ιοοτγὰ 2685 (γί, θοιῖἢ ἔτοιῃ {ἴθ ἔο! ον ησ νον 5, 
ἤτοιυ δλαί ἐλον οαἰέ οπ ἐπι ἐπ τὐλοπι ἐΐοψ λαυθ ποΐ 
δεἰϊευε 5 Ἐὸν (6 Αροβι]ῖ8 ἴῃ {Π185 ψῇοὶα οπαρίογ 
ἀἰβοουγβοίῃ οὗ ἰδ! ἢ τη (ἢ γί, δηὰ ἔγσοιῃ [ἢ6 νψογάϑβ 
ἰογοροίην, οὗ ψἤϊοἢ {Π686 ἅτε ἃ ρῥτγοοῖ, δῃὰ ἴο ψῃϊοἢ 
[ΠΟῪ ἅτ σοπηθοίϊθα ψιἢ {Π6 ρδιίοα γὰρ, ἔογ [0886 
ψογά8, εοδοδοουεοῖ δοϊϊευοές τπ ἀὶπιὶ δἠαϊξ ποΐ δὲ 
αδἠαπιεοά, ἅτε βϑροκβϑηῃ Ὀγ {πε Ργορμεί ἰβαϊδῇ οὗ «6511 
ΟὨγιίϑέ [ἢ (ὐογπουβίοῃθ, 18814}}, 28,16. Απά 80 {πδῪ 
8Γ6 ἰπιογργοίβα Ὀγ δί. Ρείϑθγ, 1 Ῥοίθγ, ὦ. 6,7. Δπὰ 
ἴὴὼ (6 Ῥτγορμοί ΨΦοεὶ [ἢ686 ννογά8 ο ον, εὐαγγελιβόμε- 
νοι οὖς Κύριος προσκεκληται, απά ἐδε ευαπροίϊδοά, τρἤοπι 
ἐπε ],ογά φἠαίέ οαἰέ δαί ὃ6 δαυορά. Ἠρτα τἰοη να 
ἢανα ἔνο ἀγραπηοηΐβ ἕοὸγ ἴῃ6 ὨΙν! ΠΥ οἱὁἨ (ὨγΊ8ι.----Ἱ, 
Τηδὶ ψἢδί 18 ϑροίκδη οἵ 6 ῃονδῇ 18 Δϑογι 64 [ο [)11].---- 

ἘΞ 80 Βρ. ΒΕ}, Ηδγ. Δροβῖ. (Ὁ. ὅ. ὁ 1. (εἰϊοά Ὀγ 518446.} ““]ηνο- 
οδιϊοηθαι ἀἰνίϊ Ὠοπΐηΐβ ἢὶς, οἱ 4|01] δθρε (οοηξ, ῥβα πὶ. 14, 4. 88, 
4. ἰβαϊδῃ 48, 92. 76ζσ. 10. υ]ῖ. 1 (οτ. 1, 4.) ἰοίυπὶ δἴαιιε ἰηΐεδ- 
δτάσ ἀἰνίηϊ πυ τ η15 οὐ τὰ 1 δἰ ρη ἤσατα πηδη  δϑίυ 6ϑὲ : τ ῬΑΌΪιι5, 
εὐ βάεὶ βαϊαίεα (ΤΌΝ, βάθη δῖ νεῖ, φὺὰ ουϊίαπι Ὠεὶ (ἰπ 
ΟἸγβίο 86. δίᾳυῃβ οχ ῥγεϑοσιρίο Ενδῃρεὶ 6708) 5:01 οοπ)αποίυωι 
δαῦδοαῖ," 
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ᾧ, παῖ [6 15 πη846 {6 οδ]οσί οὗ οἷιν γε ρου ἰηνο- 
σϑίοη." 
ΤῊ 5 ορί ηΐοῃ, ἴοο, 15 4180 ΔΌΪΥ βυρρογίοα Ὀγ ΒΙΒῆοΟΡ 

Ῥράγβοῦ οἡ ἴἢ6 (τεοά, ᾿. 149; Ὑῆο {πθγα ἀγριθβ δὲ 
Ιαγρα, {πὲ ΠΠ ΟΠ γιβὲ θ6 ποῖ ἤθγο οα] θα ΖΈϊονδῇ, (ἢ 6 
ΑΡοϑβε 68 διριιπηθηῖΐ 18 ἀυϊῖ6 ἸΠσΟΠοΟΙΪιϑῖνϑ. 

14. Οη ἢ σοηϑίτγιςσίοη δηἀ βοορο οὗ (}}}8 δηά 86- 
ν ΓᾺ] [Ὁ] οσηρ ν γ868 (ὐομηπηδηΐδίοσθ ἌΣ δί [88116. 
Οτοίυ8 δηὰ Ηδιηπιοηα β8ιρὈΡόοβ6 νοῦ. 14 δηα 15 ἴο 
σοηίδίη 8η οὐ)εοέϊοπ οἡ ἴῃ ραγί οὗ (Π6 968, (Πδῖ {ΠΟΥ 
Πᾶνα ποί δά βυϊπείοηξ ορροτίμη!165 οἵ Κπονῖηρ {Π6 
(γυῖῃ, δηα {πᾶΐ ἴο {18 {Π6 ΑΡοβι]8 σϑρ] 168 ἰῇ νϑσ. 16 
δηδ 17. Βαυϊΐῖ ἴο {8158 10 48 Ὀδ6θη }1|50}}Υ οδ]εοίοά ὈγΥ 
Κορρε δηά γε} }]5, [ῃη4ἰ [ἢ6 δῆϑννοσ ψουἹὰ ποῖ 6 
διἰδρίοα ἰο {πΠ6 ἀουδί ργοροβοα; δηά πόύθονοσ [6 
Β8 16 ΟὈ] οἰΙΟΠ 18 ΡΓΟροββα [ῃ νοῦ. 18. ὈὉγῚ {π6 Αροβιίϊβ 
ὨΙΠ186]{. ἀπά {ἢ 6η. πο 80 {40} δηά (}}Υ γοβαιθα. 
ΙοοΚα, οψανογ, δηὰ αγίοῦ (αἴζον Οὐ 18) ΒΡ ΡΟ886 
(ῃδὲ νοῦ. 16. σοηῃίδιη8 ἴἢ6 Ψον]δῃ οὈ]θοίΊοη, ΠΔΠΊΕ]Υ, 
τΓπ8ι ἃ 1)ιυΐϊηθ τηϊβϑϑίοη ψουὰ ἤδνα θϑθῆ δἰϊαπάθαά 
ψ ἢ ϑυσοο988. Ἦ ὨΙσἢ 1ηἰογργοίδίοη ἢ88 Ὀθθη δάορίοα 
ὈΥ Κορρθδ δηά πιοβῖ [Πἰογργθίθγβ 81η66 ἢ]8. {{π|6, δηὰ 
18 Βυρροτίβα ὈΥ͂ {Π6 δυϊπογιγ οὗ [ἢ6 δηξζίθης (οηι- 
τηοηίαΐοῦβ. ΤῊ 86η86 Ψ}}} 6 τηοϑί οἰ θα γΥ δϑοογίδίηθα 
ΟἹ δχϑιϊηίπρ (ἢ6 νοϑῦβ68 ἴῃ ἀοία]!. ἴῃ {Π6 πιϑδῆ 
{1π|6 {π6 [Ὁ] οΨης σοηῆθγαὶ νον οὗ 1 ὃγ Μετ. 51|446 
ἸΊΔΥ Ὀ6 ΔοσορίδοΪΒ : ““ ΤΏΘ ΑΡοβί!β 18 ϑῃθυιηρ, ἰῃδΐ 
{π6 το]δοϊοη οὔ (ἢ6 968, δηὰ δαπηἰββίοη οἵ ἴ6 αθη- 
{1|68, ἅτε σοηϑοηδηΐ ἰο δογρίαγο, δηὰ δά άιιοθβ (ἢ}18 
νΟΓΒ6 ἃ8 ἃ ὑγοοῦ, ““" τουλοδοδῦον" 58}}] 081} οἡ {Π6 Ὠδῖηθ οὗ 
{π6 1,οτά, 5}84}} Ὀ6 βανοά.᾽ Ηον {(ἴδη, σοπίϊηι!68 
1ῃ6 Αροϑί16, 5ῃ4}1 {Πδὺ σ8}} οὐ ἢΐπὶ νου Πανὶηρ 
θα]ονοά δ Απά ον 5ἢ4}} {ποὺ 6] να ἴῃ ἢΐπι, οὗ 
νοι (Π6Ὺ ἤᾶνα ποΐ Ὠραγά, ἅς. ὃ Οη (18 (6. ον 
Το] γΚ8, “ Βυΐ (ΠΟΥ ἢᾶνο ποί 8] (5666 οἡ νϑῖ. 16.) 
ονογϑά 1ῃ6 αοϑρεῖ, ἴον Ἐβαϊαβ βα (ἢ, 1ογά, ψν ἢο ἤδιἢ 
μοιθνοα οὐγ τϑροτί ἢ (Ετοι {18 νϑῦὺ αυοίδίϊοῃ 
1Π6Π, δᾶγ8 ἴπ6 Αροϑέ6. 10 ἀρρθδγβ (ἢ) ἐπεὶ σοιηρί 
ὈΥ Ππροϑγίηρ, δῃά ἤδαγίηρ ὈῪ (Π6 νογά οἵ αοά. Ὑοῖ 
ΨΥ 5δου]ά [6 96» σοποϊιιάς, (ἢδι {π6 ΟἸΘη 6165 αν 

- τὰ ἂπ 
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ῃοῦ {Π6 ΓΠν οΒῸ ΟΥ̓ Βρδγίηρ, ἔογ 1 880, ἴανα {ῆθυ ηοί 
Αἰγοδαᾶν ἤραγά, ἅγαὲ ποῖ ἰῇ6 σψουνάβ οἵ [ἢ6 54) πιϊβῖ, 
σοησογηΐϊηρ τἴπ6 Πράνθη νυ ὈΟά 68, Δρρ] 1}. Δ0 6 ἴο ἐἠεηιἢ 
Ῥβα]πγ 196. Απὲ ἢᾶνο ποῖ {86 ῥϑορία οἵ ᾿βγαϑὶ ὕθϑη 

. τηᾶ46 δοαηδιηϊθα ψΠ ἢ (Π15 δάμη! βϑίοη οὔ ἰῃ6 ΟΘΏΕ65, 
Δ η4 {{Ππ6ῖτ οὐ") Γο)θοίίοη, ὃν, [Π6 νογάβ Ὀοῖἢ οὗ Μοβεϑβ 
8ηΠ 881Δἢ 2 νοῦ. 10 ἴο ἴῃ6 επά." 

14, 1δὅ. ““διῆςος, [ἢφτνοίογο, [Π6 τρογδῪῖρ οὗ αοἄ οδη- 
ποΐ Ὀδ6 {πουρῇῖ οὗ ἀραγί ἤοπὶ γα ἐς ἴῃ αοά, νυ ἴο 
(Π6 Ρτοαποίίοη δηἀ σοῃῆγηηδιίοη οὐ (18 1} ἐΠ6 ΓΘ 
15 ἡ66α οὗὨ ἰρδοῆιηρ δηὰ ᾿πηβιγασίοη : ἴΠ6 ΓΘ 18. 80Γ6] 
Ὧ0 ΓΟάΒοὴ ΨΥ (Π6 ψ6νν}8 8ῃοι) ἃ ρυγϑὰθ τὴ ἐδ ον 
ἢαῖγρα, ψἤθ 1 ἴοδοῦ (Παὶ ὄνθρὴ ἰῇ (ὐδης θα ἤανο 
{Π15 [41{ἢ, ΘΒΡΘΟΙΑΠῪ βίης 11 8 ἰοηρ' ἃρὸ ρῥγϑαϊοϊοά 
ὈΥ [ϑβδϊδῇ (62, 7.) τπᾶΐ {πΠ15 ψουϊὰ ἈάρΡθη." Α βθηῃ- 
τἰθηΐ ΘΧρΓοβϑ8θ6α ὈΥ Ὧη οἰθρδηί δον θ5, ργοσεθάϊηρ 
ἔτοπη οβδοιῖβ ἴο σϑιβ6β, ὈΥ {Π)6 δἰά. οἵ ἰουγ αι 65 1008, 
ἴο Ὀ6 οχρίδίηθα ποραζνοῖγ. ΤΊιθ86 ΓΘ 88 [Ὁ] ον : 
1. Νοὸ ομδ Ψ}}} 6841} ὕὑροῃ (ἢ γῖβῖ, ποῦ δοκηον]θάρο 
Ὠΐπιὶ ἴο Ὀ6 8 ϑανίοιιγ ἀπαὰ 1, οτὰ, 1{]|1|6 ἄορ ποὶ ὃ6- 
Ιθνθ ἴῃ ἢ. ὦ. Νὸ οὔθ ΨηΠ Ὀοίανα τη (ἢ γιϑέ, 6 
ἢ849 ποί Προᾶγά οἵ πὶ. 8. Νὸ οὔθ ν}}} ἤθαγ οἵ ( γιβῖ, 
ὉΠ|658 {Π6 ΓΘ Ὀ6 ΒΟΙη6 ΟΠ6 ἴο ρΡγϑδοῇ (ἢγίβϑί, ([μικ6 24, 
47.) 4. Νο οἤδ ψ]}} ργϑδςὶ) (ἢ γιϑίὲ (ςυπὶ ἰκανότητι οἵ 
ἐνεργείᾳ, (6 (οΥ. 8, δ,) Θχαδαρί ἢ Ὀ6 γορι αγὶν τα] θὰ 
αῃεὶ βοηΐῖ. ((δγρζον) ΤῈ Αροβίϊθ, δίϊενγ βδανίηρ 
ὙΠ όβοθνον 804]} ο4}} ὕροὴ ἴπ6 1 ογὰ “6818 8}4}} δ6 
βδᾶνοΘΩ, ΠΟ ΤΟρΡΓΘὨΘη45 [Π6 6 ν)}8 Ὀδοδιιδο {ΠΕ Ὺ Πᾶνα 
πο οαἰϊοὰ ὕροη δίαι ; Ὀὰὺ ψΏΘΓΟίΟσΟ ἤδνθ {Π6Ὺ 
ἢοΐ σα! ]6 6 ὑροὴ ἢϊπι9 Ὀθοδιιβα {πον Ὀο]ονοά. ἠοί. 
ὙΠογοίογο ἤν πον ποῖ Ὀοίονοαὰ 2 νγ88 1 Ὀδοδιι86 
{ΠΟΥ αν ἤθαγὰ ποῖ θυὲ ποὺ ἤσυθ ἤθατάὰ. ἼἼἤθη 
οοῦ!65 ἴπ6 οδ]εσίίοη. Ηον ςουϊὰ {Π6Υ ἤθᾶν ψῃουΐ 
ἃ Ργθδσῇογ 9 Τὸ 118 15 500] οἱ πρα {ἢ6 850] υ{10Π: δηὰ 
γαῖ ΠΙΔΠΥ ργοϑοῆθα διὰ θα δβοπὲ ἴο ἤθη. Νον 
ἣδῆςθ 15. 1ὶ οἴδαγ {πᾶὲ (ΠΘῪ ἄγ ἴῃ 6 βεη ῦῷ ὙΠΘη [Π6 
Αροβεῖία ἤηδ ΠΥ Ὀγίηρ8 ἴῃ [Π6 ργορ οι: 8 βϑαυηρ : “ Ηονν 
Ὀοδυτίλ] ἂν (ἢ ἴδοι οἵ τἢδπ| ἴθαῦ ργϑᾶσῇ τῃ6 ροβροὶ 
οἵ ροᾶδα, δηὰ Ὀγηρ σίδα {ἀἰηρθ οὗ ροοά {Πϊηρ8 ᾿" 
Εοῦ 1π6ὸ Αροβεῖεβ ψεηΐ δροιιΐ δηποιποίηρ μοοὲ 
ΜΟΙ. ς 
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ᾧ, ΤΠδὲ [6 18 πηδάδ {πῸ οὐ]θοῖ οὗ οιιγ γα !ρίουβ ἱηνο- 
σδίϊοη.᾽ 

ΤῊηΪ8 ορίηίοῃ, ἴοο, 15 4180 ΔΌΪΥ βυρροτίεοα Ὀγ ΒΙβῆορ 
Ῥράγβοῇ οἡ (ἢ6 Οτγεβά, Ρ. 149; ψῇο {ῃθγα Δγριι68 δ 
Ιαγρο, {παῖ 1 Ομ γιβὲ 6 ποῖ θσγα ςδ δα Ψεϊονδῇ, [Π6 
ΑΡοϑβι 68 γριπηθηΐ 185 ἀυ6 ἸΠΟΟΠΟΙιδῖν 6." 

14. Οη {6 σοηδίγυςσίοη δηὰ βοορδ οὗἉ (ἢ}]8 δηά 86- 
νο 8] [Ὁ] οννίηρ νογ868 (ὐοπηπηθηίδίοῦθ ἅγθ δί 155116. 
Οτοίυ5 δηά Ηδιμηοηα βυρροβα νϑγ. 14 δηὰ 15 10 
σοηίδίη δη οὐ)εοέϊοπ οἡ [Π6 ρατί οὗ 1Π6 Ψ6»ν5, (δ {Π6Ὺ 
ᾶνε ποί Παᾷά βιϊιοϊοπί ορροτγίαηι!165 οὗ Κπονηρ 1Π6 
{τὰ{}, δηά {Πδὲ ἰο {Π18 [Π6 ΑΡροβι16 τϑρ]168 ἴῃ νϑσ. 16 
δηά 17. Βυῖ ἴο {Π18 1 48 Ὀ6ρῃ }ι181}Υ οδ]εοίεα ὈῪ 
Κορρε δηὰ Ὑε}15, {πᾶί {πΠ6 δῆβϑνψεγ σου ηοΐ ὃ6 
δαδριοα ἰο {π6 ἀουδί ργοροββθα; δηᾶα πιόγθονοῦ (ἢ 8 
Β8Π16 ΟὈ] οἰΙΟἢ 18 ΡΓΟΡΟΒΘα 1 νϑσ. 18. Ὁγ 1η6 Αροϑβίΐβε 
Ὠϊπη86 1, ἀπὰ θη. ΠογΘ δ 80] δηά (}}Ὑ γοδιϊοα. 
Ιοοἶα, Βοψανογ, δηά Ταγΐον (αἴζον (το! } 8) δι ρΡο86 
{πᾶ νοῦ, 16. σοηίδῖη8 {π6 ΖΘ ν δὴ οὈ] οί, οη, ΠΔΠΊΘΪΥ, 
{π4| ἃ ]Ζ)ὶυϊηα τη ϊβϑίοη ψοῦα ἤν Ὀθθη δἰϊθηρα 
ΨΠ βιισςθ589. Ἦ᾽ σῇ 1ηἰογργοίδίιοη ἢ88 θθθη δάορίοα 
ὈΥ ΚοΟρρϑα πᾶ πιοβῖ [ηἰθυργοίοθγβ βποα ἢ]8 {{π|6, δηὰ 
18 Βαρρογίθα ΟΥ̓ {πΠ6 δυϊοῦΥ οὗ (Π6 δηςθηΐ (οτ- 
τηϑηΐδίογβ. ΤὭδ 86η86 ΨὉ}}} Ὀ6 πΊοϑί οἰ δα Ϊγ δβοογίδ θᾶ 
οὔ δχϑδιηϊηίηρ {Π6 νϑῦβ68 1ῃ ἀοίδι!. ἧ {Π6 πιοϑῇ 
(ἰπη6 {πα ΦὉ] ον ηρ ροπογαὶ νον οὗ 1 Ὀγ Μτ. 5]Δἀθ 
ἸΔΥ 6 Δοσορίδ 8 : ““ ΤΠ ΑΡοϑί68 15 βϑῃδνυτηρ, {Πδὲ 
[Π6 τοὐδοϊίοη οὗἩ {π6 26 νν8, ἀπα δαἀπ)ββίοη οἵ (6 αθη- 
{|168, ἃγ6 σοηβϑοῃδηΐ ἰο δουρίαγο, δηὰ δά ϊιοθβ {ἢ18 
νΟΓΒ6 88 ἃ ργοοῖ, ““ τυλοδθορῦυθν" 8}.4}] 641] οἡ {Ππ6 ἢδιηδ οὗ 
(Π6 [,οτά, 5141} 6 βανοά.᾽ Ηον {δθη, σοηί πη 68 
1Π6 Αροϑί16, 58.}41} {Π6ὺ σ4}} οὐ ἢϊπὶ ψιποιυΐ Πανίηρ 
θεϊονοά Απά πον 884} {Π6 Ὺ θ6] να ἴῃ Πἰπὶ, οἷ 
ψἤοιῃ (6 Υ ἤν ποῖ Ὠθατά, ἕο. Ὁ Οη {158 {πΠ6 76νῪ 
ΤΟΙ] ΑΓΚ8, “Κ Βυΐῦ {ΠΥ ἢᾶνα ποΐ 4}}] (5666 οἡ νοΐ. 16.) 
οδεγοά (π6 Οὐοϑρεϊ, ἴογ Ενϑαϊδϑβ βαϊ(ῃ, ογά, νἢο Παίἢ 
Βο ανοά οὔγ γϑροσί ἢ (Ετοπὶ {18 νϑῪ αποίδί!οη 
1Π6η, 58γΥγ8 ἴἢ6 ΑΡροϑβέ[6. 11 ἀρρϑᾶγβϑ (ἢ) ἐπε οομηδίῃ 
ὈΥ Βροαγίηρ, δῃά ἤϑαγίηρ ὉγῪ (ἢ8 ψοτγτὰ οἵ ἀοά. Ὑεῖ 
ψ ἢν 5δου } ἃ (Π6 {6ν σοηοϊπάθ, ἐῃδὲ (ἢ ΟΦ {165 ἤᾶνα 
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ηοῦ (ἢ ργίνιορα οὗ Πρδυΐπρ, ἔογ 1 88ὺ, ἤανα {6 Ὺ ηοΐ 
ΑΙΓοδαν ἤραγά, ἃγθ ποῖ ἴτῇ6 ψογήβ οἵ 6 Ῥβδὶπιιβῖ, 
σοησογηϊηρ ἴΠ6 ἤρανθη]ν Βοά 65, Δρρ]] Δ 0]6 ἴο ἐδεηι 
Ῥβα]πγ 19θ. Απεὲ Πᾶνα ποῖ 116 ρΡϑορίε οἵ [8γδϑὶ θθθῃ 

. τηδάδ δοφμηδιηϊθα ντἢ {18 Δ Π158ίοη οὗ [π6 ΘΕ 168, 
δηά {Ππ6ὶγ οὐ) γϑ)θοῖοη, ὃν, {Π6 ννογάβ8 Ὀοῖἢ οἵὗἩ Μοβεβ 
δηπ 1βδ:Δἢ 3 νϑγ. 10 ἴο 1Π6 δηά." 

14, 1δ. ““δ΄΄ηςο, {πογοίογο, 6 ερογοῪΐρ οἵ Οοα οσδη- 
ἢοῖ ὃ6 {πουρὰϊ οὗ ἀρᾶγὶ ἔτοπὶ γα ἐλ ἴῃ αοά, δὺϊ ἴο 
{Π6 ργοασποίίζοη δηα σοηβγιηδίίοη οἵ {Π|15 δι (ἢΘ6ΓΘ 
15 ηἡ6ρα οὗ ἰοδοπίηρσ δηά 1ηβίγι στο ς {6 ΓΘ 18. 816] 
ὯῸ τΓράϑοὴῆ ΨὮΥ (ἢ6 «ζ6᾽ν}8 8ἤοι) ὰ ρυγϑὰθ πὴ νψἱῖ 
Ὠαίγοα, ψἤθη 1 τοδοῦ {πὶ ὄνθὴ ἰῇ (ρθη ]θ8 πᾶνὸ 
1ῃ15 [41Π, ΘΘΡΘΟΙ ΔΙ 8ίηςσθ 1 8 ἰοπρ' ἀρῸὸ ρῥγϑαϊοιθα 
Ὀγ 8418} (62, 7.) τπαΐ {Π18 ψου]Ἱά ἤάρρθη." Α 8βεη- 
{ἰδῆ ΘΟΧργοϑϑοαὰ ὈΥ 8η εἰερδηΐ δον θα, ργοσεθαίηρ 
ἴτοιῃ εβδοῖβ ἴο οδιι868, ὈΥ {{|6 δα. οἵ [1 αι 65{10ῃ8, 
ἴο Ὀ6 οχρίδίηοα ποραίνοῖν. ]686 816 88 (Ὁ]|ο8 : 
1. Νοὸ ομδ Ψ1] σ41}} ὕυροη (ΟἸ γῖβῖ, ἢογ δοκηον)θάρε 
ἢϊπὶ ἴο ὃθ6 8 ϑανίοιιγ ἀπηα [1 οτὰ, ἢ}1|6 ἀοθβ ποΐ δ6- 
Ἰθνα ἴῇ πη. ὦ, Νὸ οὔθ ψ1}} Ὀ6] να ἴῃ (ἢ γιδί, ἢ ἢ6 
ἢ459 ποῖ Πραγά οἵ ἢὶπη. 8. Νὸ οπϑ ΜΠ ἔἤδαγ οἵ (γιβῖ, 
ἨΏ]658 {Π6ΓΘ Ὀ6 ΒΟΙΠ6 ΟΠ6 ἴο ργϑϑοῇ (γῖβῖ, ([μὰκρ 24, 
47.) 4. Νὸ οἠδ Ψ1|} ργϑαςὶ) (ἰἢγιβϑῖ (ουπὶ ἰκανότητι οἵ 
ἐνεργείᾳ, (8 (ον. 8, ὅ,) ἐἀχοθρί ἢ δ6 τορι !αγὶν τὰ] 6ὰ 
δηκὶ βεηΐ. ((αῦρζον.) ΤῈ Αροβιϊθ, δέϊθσ βανιὴρ 
ὙΠ όβοΟνοΥ 8}.8}} ς4}} ροὴ 16 1 γα «6818 5}4}} 6 
βᾶν6 1, ΠΟ ΤΟργοῃοπά8. ἴη6 {68 Ὀθοδιβ6 [ΠΥ να 
πο ςδ]] 6 Ὡροη ἢίπι ; θυ ΨΠΘΓοίοσα ἤν {Π6Ὺ 
ῃοΐ σα] ] θὰ ὑροὴ Πἴπ|} θδοδυβα {ΠΟῪ δο] ονοα ποί. 
ὙΠογοίοσο πᾶν (ΠΟῪ ποῖ Ὀο]ονθα 2 νγὰ8 [{ Ὀδοδιι86 
{Π6Ὺ παν ποᾶγὰ ποῖ δυΐὲ ΠοΥ ἦσὺθ ἤδθαγά. ἼἼΠθη 
σομ!68 {π6 οδ]οοίίοη. Ηον οσου]ὰ (ΠΟΥ ἤοὰγ ψιῃουΐ 
ἃ Ῥγθδσθογ 9 Τὸ {1ἢ18 15 8110]ο πρά {Π6 βο[οΠ : 8ηἀ 
γοί ΠΊΔΗΥ Ργοδοῃοα δια ψεγα βοηΐ ἴο ἴῆθιη. Νον 
ΘΏ6Θ 15. 1ἰ οἰδαγ {πᾶ {Π6Ὺ ἀγα {Π6 βεοη 3 ΤὭηρη {Π6 

Αροϑβε]α ἤμδ!ν Ὀγιηρβ ἴῃ [6 ργορ ει 8 βαγίηρ : “ Ηονν 
Ὀοδυ τ] ἂγ {ἢ6 ἴδει οἵ τἢδ6πὶ (ἢδὺ ργθᾶσῃ τῃ6 ροβροὶ 
οἴ ρεαοθ, δῃηά ὑτίπρ ρ᾽δα {1ἀἱηρβ οὗ ρσοοά {Π1ηρ8 ἢ 
ον {π6Ὸ6 Αροβίῖίθββ ψεπὶ δδοιῖῖΐ δηηοιυποίηρ μοοά 

ΨΟΙ,. ΥἹ. ς 
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{π|ηρ58, δηὰ (ἢ6 ρεδᾶςς οὗ Οαοά ἰοναγ8 πηρη. (Τ 86ο- 
ΡΩΣ}} 566. ΟΠγγβοβϑί., Τηθοάογεὶ, (Ἐουπιοη., δηά 
ΠΟΙ115. 
Το δὲ 18 ἤοτα ἴογς ἀλλὰ, (866 50}. 1,.6χ.) Ὅυ 

15 ἴῸΓ ὃν, ὈΥ ἃ οοπηηθη Οτοοῖ Ιαἴοιη. Οὐκ ἤκουσαν 15 8Δἢ 
Ιἀϊοιίςα] ΘΧργβϑβίοῃ [ῸΓ αὐτὸ περὶ οὗ οὐδὲν ἤκουσαν, ““ ΠΟῪ 
808} (ἢδν ΘΠ να τη ἢίπι οὗ νου (Π6Υ Πᾶνα Πραγὰ 
απ Κηοιῦπ ποιῃϊηρ." Εοτγ Βογο, δηά 708 δέζογ, ἰη ἀκού- 
σουσι Κηποιυΐπρ' ῖ8 ΒρΡΡΟΒΘα ἴο Βοσορ ηΥ {Π6 ΠΘΔΓΙΠΖ,. 

16. ὡς ὡραῖοι, ἄς. Τάκθδη ἔγοιῃ .[[85. ὅ2, 7. ΤΠο 
588 06 18 ὈΥ̓ ΤἸΏΔηΥ τοοθηΐ [ἡ γργθίοσβ βυρροβοα ἴο 
δα ὯῸ Ταΐδγρηςσα ἰο (ἢ6 {168 οὗ (6 Μοββίδῃ, δυΐ 
(85 Ἀοββϑηιῃ. {ῃ1ηΚ8) ἰγϑαΐίβ οὗ [ἢοβα 968 Ψῇο, δῇοῦ 
1Π6 ἀδοτγβϑα οὗ (γγὺβ ἴῃ ἕδνουγ οὗ [ἢ τγϑβίογδαι ῃ, γὸ- 
τὰυγηρα ἢγϑι ἴο Ψυἀ4θ8, δὰ δηηουηςοά {πα ᾿Ιδογαιίοη 
οὗ {Π6ὶγ σουηίγγηθῃ, ἰο (Π086 0 ἢδα σοηεϊηυσά ἰη 
186 ἰαπά." Απά Βρ. Πονίῃ {1 ΚΒ 1ἴ ἃ ροοίϊςαὶ ἀ6- 
βογιρίίοη οὗ (ἢ6 τη ΒΒΘΏΡΟΓΒ ΠΟ ἢγθὲ Ὀτουρίνε 186 
οοὐ ον οὗ Οὐγγιι8᾽8 ἄθογβ ἴου [ἢ6 ρθορ θβ γεΐϊυγη 
οἴῃ. Βιιΐ ἔτουι {Π6 ἈΔΌΒΙΠϊςσΑ] οἰ διϊοἢ5 ἰη Ἦ εἰβ8." 

ΤΠΟΓΘ 18 0 γθᾶβοη ἰο ἀουδί θυ (ἢδι {Π6 768 υηᾶοτ- 
βίοοά 1{ 458 γαίδγγίηρ ἴο {{16 {1π|68 οὗ [Π6 Μοββιδῇ : 
Δη4 {Πογοίογο 1{ ΠΊΔῪ 0 51}Υ θ6 δυρροβοΐά [Πδὲ {πΠ6 Ῥτο- 
Ρἢδ 6 ΓΘ, 88 1 ἱπη 1} ΠΊ ΘΓ Ὁ 6 Οἴ ΠΟΓ Ρδ5888065, σου οἤ 65 
ἀηάθν [Π6 ΡΥ ΠΊΔΓΥ δηα Θχοίθσις ἃ ΒΘΟΟΠΔΓῪ ἃπὰ οχ- 
οἴοσγὶς, οὐ τῃγϑιῖσαὶ, 56η86. 

ΤΠ 18 βἰηρι αγ ἰμδὲ [Π6 ψογάβ οὗ {Π6 Αροβέῖϊβ ἤθγα 
ἀϊθδν σοηϑι ἀθγαθὶν ἤτοι ἴῃ δαρί., Βαϊ ἈΓ6 ἀρτθθδθ]δ 
{0 (6 Ηφοῦτον ; οχοθρῖ ι|84ὲ (ῃ6 ὈΓΓΤ 5.8 δηὰ Ὁ 
ᾶ16 οὔἠγίτοα. Πα οἷἢοῦ Οἴθαῖκ νογβϑίοηβ, Βονψανογ, 
δηά {πΠ6 ΨυΪβ.. ΤΟΠΟΘΥ 1ἢ ὨΘΑΓΙΥ (6 58Π|6 ΤηΔηΏΘΓ. 
Αᾳυϊ]α, τὶ ἀραιώθησαν ; ϑυντημλδοῆι5, τί εὐπρεπεῖς; ΤῊΘ- 
οὐογοῖ, αἷς εὐπρεπεῖς : δη αϊρ. φυατε ριιίολτὶ δΏΡῸΡ 
"ιοπέοα.  δῆςα Κορρθ, ψ] ἢ πλασἢ ἱη ρθη, σοη- 

4 Ἔχ, ρτ. Ῥοοίκια Ἐ. 68, 8. ΖαἸκυῖί ϑομιίαοπὶ ἰῃ Ἐ5. οἱ. ὅ8, 8. 
Νο. 3387. Ουο ἰετηρογα θυ ὅ. Β. ᾿βγϑϑίθη ᾿ἰδαγαδὶϊ, ἰσάσο δηΐς 
δἀνεπίυπι Μεβδῖιβ Ε]188 βδίδοϊς ἴῃ πιοηίδιι8 [5γ86}19, ἀϊοοίᾳια : Ὁ 
Τιοηῖοδβ ἴουτβ ἔβγϑοὶ δ! αύδπὶ αἷυ εἰατὶβ ἴῃ (ΘΥΓᾺ ἀοϑεγία. “Γυῆς ἀϊΐ- 
οεῖ 5: Ραχ νδηϊΐ ἰὰ Μυπάυϊῃ ὃ, Ὦ. Εβ., δ9. αυδπὶ ἔοσιωοδὶ βυηΐ 
διιρεῦ πηοηίεβ μεάοδ ῃυποὶ!, διο. 
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ἠοοίυγοβ [πδί ἴῃ ἐπα δερί. γγᾶϑ ΤΟΓΠΊΘΓΙΥ γοδά, ἢοί αἷς 
δὁρα---ς, Ὀυΐ αραῖοι----οἱ Ἐ 

Αὐ {π6 Θχργεβϑίοῃ ὡς ὡραῖοι, ὅζα. Βοπη6 ἴδ816688 
Οοιηπιοηίδίογϑ αν 6 ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ βία πιο ἃ. ὙΠοΓα 
15 ΒΌΈΓΘΙΥ ποίῃιηρ θαΐ ψῆδί ΤΠΔΥ νΘΓῪ Μ6Ὸ}} 06 υηάογ- 
δίοοα, ἃπηά ἰοϊογαῖθβα. ΒΒ. δοαιιἐϊμἶ 15,1 τη 1 Κ, ΠΟΓα 
τοδηΐ σγαίοξμί, ρμίραδαπέ, ἀοσοορίαδίο; ἀπὰ ὈΥ τΠ6 
ἔδοί ἰ5 τηθδηΐ, ποΐ (45 Ποα Γ. ΒῈΡΡΟΒ68) (ἢ Τοοἰπέερς, 
θυ {π6 ἀρργνοαοΐ ; δῃὰ ἐλὲς 18 ἜΒρθο δ! }ν τηθητοηθά, 
βῖηῃσα αἵ (ῃσθῖτ ἀρργοαοῖ βὰς ἢ τηθββθηροιβ οὗ σοοὰ 
ὨΘῪΒ ΓΘ Θβρθοῖδ ΪΥ δοσορίδϊθ. (ὐ] 8, σαὶ ἢ ἢ 15 
δοσαϑιοιηρα ροοά (Δϑίρ, ψᾶ8, 1 θεϊίανο, {π6 ἢγϑθε ψῆο 
δᾶ (ῃ6 {τ6 ταῖϊο τηρίδρἤογθ, ἢῖς ἢ 85, ἰοῦ ἢ] η], 
Ὀ6οη γραία οἡ ὈγῪ Βοϑβ. " δηὰ 18 ββερϑοίδι!ν ΠΠπ8ιγαιϊρά 
ἔγοιῃ ϑορῖ. ΕἸοςί. 1868., οἰἰοὰ Ὀγ ῆείθ. (ἢ ο8 1 
Πδὰ 4130 πη 86} ποίρὰ ἄονη), ὦ Φιλταταὶ μὲν χεῖρες, 
ἥδιστον δ᾽ ἔχων ποδῶν ὑπηρέτημα' ἤδτα [Π6 δοῇο!. οἱ 
τῃ6 νογάβ ποδών ὑπηρέτημα ΜΕ τοιηδΓΚΒ : διὰ γὰρ 
τούτων τὰ πρὸς πεϑδι θὰ ἡμῖν ὑπηρέτησας. ἸΠΠόδες, ἴῃ 
[6 86η886 Ο ΠΠΡΤΌτΟ: 15. δη Οὐ δηΐα] πηθίδρῃογ. 80 
Αςίβ ὅ, 9. “ Βομοϊά 6 δες οὗ ἴοβο νῇῃο" ἄς. , 
ὙΠ ΘΓ 866 ἴΠ6 Ὠοίθ, ἱῃ ὙΠΙΟἢ 18 οἰ6α ἃ 58: π|118Γ 088- 
δασα οἵ Ευγρ. Οἵ. 1217. παρθένου δέχου πόδα, ΠΘΓΘ 
16 ϑ.ῃοῖ. Ἔχ ρ]δῖηβ : τὴν ἔλευσιν καὶ παρουσίαν τῆς παρ- 
θένουι ΕἸηΑΙΐγν, [Π18 ραββᾶρε οἵ [πΠ6 Δροβέῖβ 18 ὑθαυιὶ- 
ἔ}}]Υ δ υἀὐξά το ὈΥ Ζοηαγαβ ἴῃ ἢ18 Η!βι. 8, 6, 28. τοὺς 
τόπους οὖς οἱ ὠραῖοι πόδες Χριστοῦ, ὡς εἰρήνην εὐαγγελι- 
σαμένου, διώδευσαν. 
ΤΠ σψογὰϑ εἰρήνην ἀηὰ τὰ ἀγαθὰ ἀγα, ὈΥ {ἢΠ6 ρᾶΓαϊ- 

16115π|, ΒΥ ΠΟ Υπ]οῦϑ8. 

ἘΞ 1 ολπηοῖ διυιϊὶ δυθροοῖ (πὶ (Π6 ἸεζίεΒ ΕΓ δϑίθι) ΑΥΑΥ ὉΥ ἃ 
ὙΌΓτα, ΟΥ παὰ ἔδλαοαὰ δυγαύ, ἰῇ βοῖὴρ νεΣῪ δηϊθηϊ δγοῃεῖνρο. [ηδεθα ἢ 
ΓΕΠΔΘΙΏΌΟΥ ἴο Ὦδνο τησῖ τυ ἸΏΔΏΥ ἰημδίβποοθ οὗ [ῃ686 Ἰασιυπαΐα ἰῃ 
τς ΟἸΔεβίοδὶ νυγσίίεγο, δὰ Ἂβρθοὶδ!}ν ἴῃ ἴποβα οὗ νον νγ ἢδνα ἔδυν 
ΜΜ.58,, 35 Ηεεγοιι., ὈὨΪο (898. δῖις. ϑοηῃδ οὗἉ {πόδε ἤν δοδγο οὶ Ὀδθ 
Ρεγοοίνε, οἴπεγβ, Β] 16 ὉρΡ, ὨΊΟΓΕ ΟΥ [688 δι ιςοθββἤ  γ, ̓γ 16 (Υἱἶον, 
1 “πο βδηθθ δ᾽ ὕδεϊ (βα γα ἢε) οὗ (ἤοθε ὑγῆο οοῃθ ὕροη ἃ Κὶπά 

οἔταπα δῖα γοργεδβοηϊεα 88 ὑδαυϊςι} ἴο ἰἤοδα ννῃο γεσεῖϊνοα ὑεπεῦι 
(μεσ γγῖναὶ."" 80 ͵οϊδίεϊη : “Τα ἴδοεϊ οὗ ἰἢσθα γγῇο ὑτίηρ; 8 )ογέωῳ! 
Τηο5888ρ.6, εὐ {ῃπουρἢ αἰγίγ, γεῖ δθϑλ Ὀεϑυιἔι}." Τιδ, μοννενεσ, 
δεοπμδ [00 ἔδηςίι]. 

οφ 
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10. ἀλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν. 'ῊΪ8 ΠΊΑΥ͂ Ὀ6 ΕἰΓΠ6Ρ 
8 οἰγ]εοσίίοη οἵ 4 Ψψὁν, ογ 16 το δοκηονϊεαρ- 
τήθης. [{{ἢ6 ἔογμοσ, {ἢ 6 δῆδννογ 18 ἴο Ὀ6 σοηβιἀογρά 
88 ΠΠΠΡ]16α ἰη τῇ6 ψογάβ οἵ 1β8αἰδῇ ἱτηπηοαἰαίοϊν ἔο]- 
ἰονίησ, ψ ΠΟ ἃΓ6 Δρρὶ16α ἴο τηϑδοῖ [ἢ6 οὈ]δοίοη, 
Αἰ Πουρῇ ταϊδίϊηρ ργιησΙ ρα Ϊν τὸ ΨψΦ6ν 88} ὑπο οἷ, 
566 ὅ8,1. ΕΠ 16 Ἰαιίοτ, {πΠ6 φυοίδίοη 1ΠΠπ5[Γαῖθ8 108 
ΡΓΟΡΓΙΕΙΥ. (Γυγπθρ) ἥδε {6 ποῖβ βιυργᾷ νϑῖ. 14. 
ΤῊ 8686 18 ἴἢι|5 1414 ἀονη ὈΥ Κορρο. “ Βιυῖ {Π6 
ΤΟΆΒΟ. ΨΗΥ ΠΊΔΏΥ ΔΓΘ Ποῖ β8ᾶνεα ἰδ 8016] 10 ὃὈ6 88- 
στρα το [6 πορίοςεί οἵ (Π6 ἀοοσίτγίπο ἀφοϊαγοα ἴο 
16; ψῃϊοἢ νΘΓῪ τπίηρ [(Π6 Ρτορἢοίβ οὗ οἱ, 68ρ6- 
αἸ4}}γ 18διδῇ, δά ργϑαϊοϊρά. 
Τῇ β5ςορθ οὗ {Π6 νϑῦβθ 15 {πι|5 {ΠΠυβίγαϊοα Ὀν ΤΠ Θ6ο- 

Ρίγ]. (οπὶ (ἢ γγβοϑί.) Αἤἶδν πανίηρ βαϊα {παΐ τΠ6 
ῬΓΘΔΟΠΟΥΒ Πα [Θ8{ἸΠΠἸῸΠῪ Ὀοτπα ἴο {Π6πὶ ὈΥ 16 Ρτο- 
Ρἤοῖβ 88 Ὀθείησ ἔτοπι (οἱ, ἰδεῖ ΔΠΥ ομθ 8Ποι)) ΒΔῪ : 
“«Απὰᾶ γοί, 1 1ΠῸῪ ψογα ἔγοπι (οά, ἔδει πάντας αὐτών 
ὑπακοῦσαι (Ϊ οπιοπὰ ρΑΓΟΪΥ ἔγουῃ [ἢ 6 τηᾶΓρ!ι ἔδει πάν- 
τως πᾶντας α. υ.), {Π6 ΑΡοΒ[[6 ΓΘρΡ 168 τἢδῖ, ἰη ἰδςοὶ, 4} 
ἀϊά ποῖ ῃϑαγκβη ἴο ἰἢ6 (ὐσοβρϑὶ ; θυΐ {86 {τι ἢ 18 ηοΐ 
δύ 8}} ᾿πΠ]υγοά τοῦ {πδΐ ; ἴον {Π18 νϑγῪ {Π]ηρ᾽ γγ88 480 
ΒΡΟΚθΘη οἵἉ ὈΥ 8814}, ΤΏΔΠΥ γὙϑᾶγβ Ὀοΐογα : “ 7 ῆο ἤδιἢ 
θ6]οναά," ζο. ΤῊϊ8 σοπῆγπιβ ἴπ6 πηοάθ οὗ ̓ ὨἴΘΓρΡγο- 
τδιϊτίοη δάορίοα Ὀγ [οοΚα δηα ΤΑΥ]ΟΓ. 

Το πι6 1 βθθπι8 [δῇ (ἢ6 ψοτγαβ8 ἀλλ᾽ οὐ---εὐαγγελίῳ 
ΓΘ ἃ ΒῈρΡοΒβα οδ]θοίίοη οὗ ἃ ον ; 4. ἀ. “ Βυΐ ηοἱ 
81, ΠΑΥ͂, ΥΘΤῪ ἴδνν ἤᾶνα ἢοαγκϑηθα ἴο 1158 ροοά ἢθν8 
ἔτοιῃ οὐ ; ψΠΙΟἢ 18 βίγδηρο." ΓΓδὰ5 (ἢ 6 (ὉΠ ΟΝ Ὴρ; 
ψογάβ 1} 6 {1ῃ6 ΑΡροϑβι]θ᾽ 5 ἀπϑθσογ, ἴῃ ψ] ἢ βΒοπι6- 
τπῖηρ ἰγοιὴ [ἢ6 ργθοθάϊηρ οἶδυ86 τηιϑὲ Ὀ6 τορθδίρα : 
4. 4, ἼτιΘ, ΝΕΓῪ ἔδν ἤᾶνα ΠοδυΚοηρά το {Π6 (ὐοβρεϊ ; 
ἰηδοπλιοἢ {παῖ 6 ΠΙΔΥ 5840. ἴῃ (Π6 ψογάβ οἵ [βδϊδῇ, 
“ψῃη0 ἢδίἢ Ὀο νοι," ὅσ. 
᾿Ακοὴ, γορΡον ΞΟ Δηγ τΠϊηρ ἢοαγά, ΠΡ , ργοδοϊῖπρ, 

ἀοοσῖτίηθ. ΚΟορρθ σοπηρδγθ8 ἃ ρᾶ58ᾶρα οἵ ΡῃΠὮο 181] ο. 
οὐδὲ γὰρ ὀλίγος ἐστὶν ἀριθμὸς τῶν ἐξ ἀκοῆς καὶ ὑφηγήσεως 
μανθανόντων. 

17. ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ὅς. Μοβί δηοίοηί δηά 
πιοάθγηῃ [πἰογριθίογβ γεραγά ἰἢ6 ἄρα 88 Πσοῃοίαβῖνα. 
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ΚΟρΡδ γεηάογβ 1 αέφψωὶ σέων. [Ιἰ 18 βοϊάοιῃ ὈΥῪ τῆς 
(]αββιςδὶ νυγι [68 ρίδοθα, ἃ5 πογο, δὲ (Π6 Ὀορὶπηϊηρ οὗ 
ἃ βθηΐθηςα. 
Τῖ5 Ράβϑᾶρε 8 ταρᾶγήάδα ὮὉγν Κορρε ἃπιὶ Εοβθϑηιῃη. 

ἃ8 5:Π|1|Γ 10 τ δῖ οἵ νϑτ. 14 ἃς 1δ., ἀηὰ ᾿ηϑδηΐ ἴο ἴῃ“ 
ου]ςαῖθ {ΠΠ6 ΠοΟθβϑ οὔ της Αροβίο!ςδὶ οἱ ἔνδηρο- 
Ἰσαὰὶ οἷος, δῃὰ ἰο ν]παϊςσαίθ {Ππ 6. ἀϊνίηδ Δ] ογ Ὑ οἵἁ 
τ1η6 ΟὨΠγιβείδη ἀοσίγηδ ἀραϊηβὲ [Π6 εν. [{ 15 νὸ 
Ψ6}} ρᾶγαρῃγαβθα ὈγῪ Μγ. [οςΚα 88 [Ὁ] ον: “ ὙΠαῖ 
Ὑ Ὠ1Οἢ 6 τὴδγ ἰθϑγη ἔτοιῃ {Π}6ης6 15, (Π81 ἔ1{}} σοιη6 ἢ 
Ὀγ ἢσδαγιηρ, ἃπα ἢδάγίηρ ἴγουη {Π6 ψονὰ οὗ Οοα." 1 
ἀ88θηῖ ἴο Με. Τυγησδε, (μας {Π18 οὐὔδβοινδί!οη 18 τηδεϊα 
ἴο ἱπεπηδίθ [ἢ ΠΕΟΘΒΒΥ (παῖ τ[ἢ6 (ἀδης 68 5Βῃου ά 
ἤθδγ ἴῃς (ὐοβρεοῖ ἴῃ ογάδγ ἴο θεν τ ; δηὰ {Ππᾶὶ (Π 6 ΓΘ 
19. 4 τοίϑγθηοοθ ίο ἀκοὴ ἴῃ (ἢδ ΓΟ ΠΘΓ νϑυ86. 

ΓΠ6 ἀῦονθ 866 1ὴ)8 ἴο ὕ6 {ἢ6 πηοϑῇ ργοῦ Ὀ]6 ἰη6Γ- 
ῥγοϊδίίοη οὗ [6 ννῆοϊβ ῬΆβϑαρθ, [πῃ δϑοθιίδιηϊηρ [ἢ 
ἴγια6 86η86 οἵ νῃϊςἢ Ὦγ. Μδοκηῖρι ρεγρίαχθβ ἢ η- 
86} δΔηα 18 το δι (ὁ 0 μίιγροβθ. [1 8 μίδιη τῃδ 
βοιια σεγῦ 18 ἰεΐίζ ἴο 6 υῃάδτγβίοοα. ὙΠ ΒΌΡΡΙΥ 
ἐστι: ΟἴΠοΓβ γίνεται, ΜΝ ΠΙΟἢ 86 6Π18 ργαίεγαδίθ. Τῃ6 
δυῖποῦβ οἵ οὐὐῦ (ομμηοη Ὑ  γβϑίοη ΒΌΡΡΙΥ ἔρχεται ; 
ψὨΙσΝ 15 δυρροτγίοα Ὀγ ἃ 51:{|1}}Ὧ ρᾶ5ϑαρα οἵ Μᾶχ. Ἴγγ. 
188. 81, 4. δ᾽ ἀγγέλων ἡ ἱστορία ἔχεται. Οπ {16 
“μεοϊορίοαϊ! ἀοσίγηθ σοηίαϊηθα ἴῃ ἴῃ686 ΨψΟΓ 8 866 
(γρζΖον. 

Ηρτχγο ᾿ἴ 18 τοπηασκοα Ὀγ δ οἰβίοίη : “ {01 8οΪ οἸῃη!- 
ὕυβ Ἰυςοῖ, οἱ σου ΟἸΠη65 ἰθρὶ: [ἃ Εὐνδη 6] 
οἴηπίδυβ ἀευοὶ Δηπι ΠΟ] Γ1." 

18. ἀλλὰ λέγω, Μὴ οὐκ ἤκουσαν; Οὐ (Π6 βοορα οἵ 
(Π686 ψοι 8 (ὐοπηηθηΐλίοῦβ ἃγα ἢοΐ ἀργθθὰ. δοη)ο, 
85 Ηδιοιηοηά, Κορρεο, ἀπά Ἐοβθηπ., Γθίθυ τ[ἢ6 πὶ ἴο 
τῆς 96 νν8 ἐτεὶ ἡἶνει: . Οἰἴδοῖ8, ἃ5 δῖδθ]., Οτοῖ., ἀηὰ 
ΒΥ, ἴὸ {Π6 οὐ ἠμιοι, Απὰ [Ι͂μοοκα ἴο δοῖίι 
7268 δά Ορηιθθ. (ΟΠ γγϑοβίοηῃ δηὰ ἴῃ Οτγεοκ 
Οοιμπιδηΐϊδῖοιβ βυρροτγῖ τἴη6 ῥᾳιγϑέ οἵ [ἢ 686 Ομ! Ὠ]ΟΏ8. 
1115 1Βουρῇῃϊ ὈΥῪ ἐπ (ῃδἴ 1ῃἢ6 Αγροϑβι1]6 15 80ρ- 
Ροβίῃρ; ἅη οδ]θοίίοη ; 4. ὦ. “ Βυϊ νηδί βὰν νου, "ἢ 
Ργθδοῆ 8 66 β6ηΐ (0 (ἤθη), δη γοῖ [6 ἤδαγὰ ποῖ 
αἱ ἃ}. ὙὩΤΏΘ ΓΕΡΙΥ ἴο ΨὨοΐ 8: “ ηδλϊ δ. γοι : 
Βᾶνο (ΠΥ ποῖ μθατὰ9»ῷ ὙΜΏΥ {πΠ6 νεῖν ἔδυ πεβὶ ρϑγς 
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οὗἔἩ {6 δαγί ἤᾶνθ Ὀδθα ἀνδηρο !Ζαά ; δηά δᾶνα ποῖ 
οὔ, διιοηρ ῆοπι (ἢ 6 ρΓοδΟοΥΒ 80 ἰοης τοδί ηθά, 

Ἰλέμμ οἵ (6 (ο5ρ6}.ἢ" 
18. ἀλλὰ λέγω 18 ἃ ἴοτγιηυΐα ἀυδιΔη{18 Ὠονδη08 

ΟὈ]]οΙΘη 18. Μέενουνγε ΓΕΡΕΙ8 ἰῃῆς ἀουδί, δηὰ τᾶν 6 
Τοηἀογοὰ παν δμέ. ΤΠ6 ρᾶββᾶρ νοὶ) ἔΌ]]ονν 8 19 
ἔοι 8. 10, δ.: Ὁ ἀῃὰ πιοϑὲ (ὐοπημροηίδίογθ 8ΓΘ 
δρτγαοά (ἢδΐ {Π6 ργηδτυ Ἰηΐθηΐ οὗἁ (᾿δῇ 8:}0}1π|6 σ0Π|- 
Ροϑι[οη 15 {6 1Πυϑ᾽ταίίοη οἵὗὁἨ Οοα᾽ 8 ρίογυ το ἴ868 
ψογκ8 οὗ (Π6 ογρδίίοη ; θαΐ {Ππ0 11 15 Θ΄ 6 δεσοιηπηο- 
ἀαϊοὰ Ὀγ {Π6 Δροβιί]α ἰο {π6 {Πυβἰγαιοη οἵ (οὐ 8 
βίοιν ̓ γ [86 ἀϊββαπηηδίίοη οὗ [88 (ἀοβρεὶ. ᾿πὰ ([]8 
15 ἶβο {Π6 ορίῃηΐοη οὗ {6 Ἰδαγῃθα δηὰ ογίῃοάοχ 
δομοοσίίρ., ψἤο86 ψΟΣὰβ ΔΙῸ ἴ686: ““Νοραγὶ ΠΟῸΠ 
Ροίαβί, νογσθα ἴφο Ῥβδίῃη! ΧΙΧ. ργοργὶὰ ἀρσόγο ἀθ 86ῖ- 
ΤΏΟΏΘ οΥΘΘ[ ΓΤ Π ὨδίιΓγαὶΐ, ΟΧ 4.0 ΟΠ 68 ὨΟΙΏΣΏ68, 
αυδουηαμδ ἰἰησυὰ υἱδηςι, πια)οδίδίθῃ ΝΠ] 18 88- 
ῬΓΘιΐ δρῃοβδοῦηί. Αροβίυυϑ διιΐθῃ δᾶ δίς δά ἀυςΐ, 
εἴ ἃ ρδ11 ἀγρυπιοηϊοίαγ : δῇ Β6ΓΠ10 1261 παίῃγσα 8 ἰδπὶ 
Ἰαϊὲ 86 δχίθηδϊ, δ οἸηηθ68 Ποιηΐηθ8 1ΠΠππὶ 16] Πρό γο, 
Βουμα6 ΘΧ ΟρΡΘΙΊΌυΒ 8ιι18 σἰ ον ἔσαγα ᾳφιοδηΐ, φυδηίο 
ἸηδΔ 15 [)60, ε)υ 846 ἴῃ βδηι18 Πυμπηδῆιϊπι ρΓΟρΡΘηδίοἢ ΘΒ 
ἀϊσημπι οϑί, οὐ νογθυπη Ενϑη 611} ρθῦ ΟΠ 6 πὶ ἴσγγϑῦ 
διυάϊαίιγ." Ηδ δα 8 {πὶ δἰτηοβέ [6 ΝΘΡῪ 58:16 8686 
18 Δϑουι δά ἰο [ἢ6 ψογάβ ἴῃ δοθδῦ (ὥθη68. ἴο]. 9. Ἐ 
ἴῃ ΟἸΠΠΘη ἰθεγϑμ ΟΧιν  ᾿ἰηθα δογυτ : ὙἹῺΝ ἢ 

ἈΠΟ Αροβῖία δὰ δῆονῃ 1ὴ ἃ μεέπεγαὶ ΨΥ, ὑἰπδὶ Ὀεοδυϑε (δἰ (ἢ 
οοϊηοίῃ οὗ ᾿εαγὶπρ πὰ οὐογίηρ (ἀκοῇ) [6 αἀἰνίηες ννογ, ἰΐ νυᾶϑ Ὡ0- 
ΘΟΒΒΘΘΙΎ [ὉΓ ἴῃς Οο8ρεὶ (0 ὃ6 ργοδοϊιϑά (ο 8}}. (νοῦ, 14---17.) Νον 
6 βῖιοννϑ δρεοϊαἰϊῳ, ἰηδῖ (η6 ὨρΑνΘΏΥ τΓΟϊΌ 5 πδὰ Ὀδδη ργεδλοεὰ Ὀοίἢ 
ἴο 8}} τε Θεπεΐίες (νεν. 18.), δῃὰ α]50ὺ {πῸ «ειος (νεῖ. 19.) : Ὀυϊ τὶιἢ 
Ὁποαυδὶ βυοοςθθ. ΕῸΓ τὴν (δηι|ε8 Ὀεϊανοὰ ἴῃ ἴῃ6 οβρεὶ. (τοῦ, 
40.) Βυϊ ν" 96ννΒ, ἔογ [86 πηοϑί ρμασγί, γοιηδ᾽ δὰ οράυγαῖθ. (νοσ. 91.) 
ΟδινζΖον. 
( 1 Τα ννογάβ οὗ {8 αυοίδίίοη (ΚΟΡΡρα οὔϑεγνυβθ) δρτϑὰ νυἱτἢ τἤ ας 
ϑερί., δηὰ ἅγε ποῖ αἵ νϑγίδηοε Ἡἱ(ἢ} (86 ΗεΌτγεν ; δίηοθ δὴΡ (νυνδίοὶ 
ἰϊ 28 ὈδΘῺ οοπ͵εοίιγεα (παῖ Ῥάᾶι} γοϑὰ) ἰβ ἤδνοσ ὈΥ ἴπ6 ϑορῖ. γβὴ- 
ἀεγεὰ φθογγὸς, θυΐ φωνὴ : ν᾽) ΕΓεδ8 ἘΞῚΡ ((ἴπ6 μγεβθηῖ γα! ρ) πλαΥ 
ΥΘΓΎ Μ06}] 5 ΠΥ φθογγὸς αὐτῶν, 5'Π66 ἽΡ ΘΟὨ165 ἔϊουιν ΠΡ, ἴο διγΓεῖςοῃ, 
δηϊ 5βἰβη ε9, 16ἴ, ἃ σῃοιὰ ἰ 8} ἰαπϑίοη ; 94, τ6 δοαπὰ δηγ τοὰ 
ἔτοτα ἴἴ σι Βεη {πυπτηηδα. Νὰγ, ἰῃ Αταδῖο (88 ϑοβοοι Ἔ ἢ 68γ8) ΠῚ 
δὶ βη ῆθθ ἴο δομπά, οαἰΐ, δις. 
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ὩΣῊΝ ΝΓΡΟΌ, 1 ία υογδα δπὶ δενυὶ ἴοϑθοιεθ, 6ὁὲ ρεγηεείϊ- 
πν ἐμ} δμρόνηα δὲ ἱηογηα. ὅ66 Αἰ5ο δοῆαν Εἰχοά. ἔο!. 
δ6δ. ςο]. 224. 
0 15 ργοῦδθ]6 {δὲ [η6 58] 88 πιδαηΐϊ Ὀγ 118 δὺ- 

ἴΠΟΓ ἴο ΘΔΓΓΥ͂ 8 ὈΓΙΓΠΔΓΥ ΟΓ ῬΌΡυΙΑ, δΔη( ἃ ΒΕσοΠ Δ Υ͂ 
ΟΥ ΠΥ δ(1ς8], βεῆβ6. Τὴ6 ρῆγαβα πᾶσα γῆ δΔηα πέρατα 
τῆς οἰκουμένης ἅτ ηοἴ ἴ0 06 ἴ00 πηι σἢ ργαϑβθα ; πΊ γον 
ἀφηοίίπρ ἐλδ παῤἑέαδές ιυογἰἀ.Ἑ ἘΒυΓ1 σδηηοί ἀργθο 
στ Κορρο, ἰδὲ πο τόσα σϑη Ὀ6 οἰϊοιοἀ ἴγοπι 1ῃ6 
ψογάβ [ἤδη [18 56η86 ; ““ ἐλαέ ἐδ ὕειυα απὰ Θεηέεα 
τοἶο ἐΐοη το)εοέεά ἐδα Οοϑρεί, εαἰσὴξ μαῦε Κποιση τέ τῇ 
ἐδεν τυοιἐά." ΟαΥΡΖον εΓα σοΙρδΓ68 ἃ Ρᾶδ8θαρθ ἔγΓο πὶ 
Ῥῃμο 654., ΨΠογα τῃ6 Μοβαὶῖς ἶανν 15 ἐπ}8 δυ]ορ!Ζοα : 
Τών νόμων τὸ κλέος οὕς ἀπολέλοιπε διὰ πάσης τῆς οἰκουμέ- 
νης πεφοιτηκὸς, ἄχρι καὶ τῶν γῆς τερμάτων ἔφθακεν. 
1 18 δνϊάθηΐ ἰδαΐ 1ῃ6 856η86 οἵ αὐτῶν Ψ|} νᾶγυ, 

ΔΟσΟΓΟΙΩρ 48 ἴΠ6 ΠαίυΓΑΙ ΟΥ ΠΙγ511084] δεσορίδίοη δ8 
δαορίοα. ἴπ {6 ἔὈγΠΘΓ σᾶδα ἰΐ Ψ|}] σϑίϑσ ἴο (8 
ἤθαγογας ἴῃ 16 ἸαζίοΓ ἴο {Π6 φγεαοῆενε, οἵ (μ6 ἐῤέηρε 
ρυεαοδεά. 

190. μὴ οὐκ ἔγνω Ἰσραήλ; ἨΗετε δραϊη χὰ ανα ἃ 
δαεηίθησα ψὨϊοἢ, ἴγουι [8 Θχίγθιηθ Ὀγαν Υ, 18 80.586 6ρ- 
016 οὗ τροτο (ἤδη οὔδ πηοδηΐηρ. (ἰθγίδίῃ 11 15 (ῃὴδὲ 
1 σδηποῖ ὃ6 ἰδκοη ἀδοίατ αὐλεῖν ; 85 δοῖὰθ. ἤδνθ δῈρ- 
Ροβϑά Ὁ δυϊ τηυβὲέ ΡῈ ἴδβκθϑη τυ δρῤνὴς μάνα ΤἼΘ 
φααβέίοη, μοννανογ, ἰ8, Ψἢδὲ 18 πιεδηΐ ὈΥ ἔγνω ἡ (ΓΒ γ- 
βοβί., δηὰ {6 ατοοκ (ὐοιημηβδηίδίοσθ, 85 8180 Β6ΖΆ, 
Ἰῃογργοῖ ᾿ ὠπάεγδίαπαί, σοιῃργοῃθηὰ ; 4. ἃ. ““ Βιις 
ΒΌΡΡΟΒε {686 ἀ1ἃ ρῥγϑδοὶ]}, δῃηὰ {Ππ656 ἀϊὰ ποῖ σομργο- 
Πρηά, ἅγθ {Π6Υ ἢοΐῖ Θχοιιβθ 6 [ῸΓ (ἢ θῖν Ἰβῃοσγδησθ." 
ΤΙρῖθ, ΒΟΕΥΘΓ, Γοαυϊγοβ (00 πηυοἢ ἴο 86 δυρρ!] δά, 
δηὰ 15 ἢοΐ Δρτοβῦ 6 (ὁ τ ἢδὶ ἰοίϊονβ. ιστοί. ὑηάδθγ- 
βίδηἀβ ὈΥ ἔγνω “" ἤρα Οὗ ἰζ ;᾽ 4. ἀ. “1ἴ νν88 ᾿ρο8- 
δ δ] 6 θυ1 [ΠΟΥ πυδί ἤανο Πθαγά οὗ 1ἴ ; δηὰ [Πογοίογθ 
ψ]} (Π6 πὶ γεϑίθ {π6 Ὁ] 6." Βιυιΐ {Π18 Β6η86 σδῃποῖ 

ἘΞ ἸῺ Αγ βιϊὰ. 1, 415 ο, ψὰ πᾶν (ἢ6 ΥΘΓῪ ΓΑΓῸ ἔσσῃ ἅπασα ἡ πλοι- 
μὸς, ἱ. 4. [86 δυϊῖα 06 του], δῃὰ ἴῃ 1, 438 Ρ. ἐν μέσῳ τῆς οἰκουμένης 
τεκαὶ θαλάσσης. 
{ 80 ἢὃγ. Μδοϊκηΐρῃῖ, νῃο ἰγεαῖβ μὴ οὐκ 88 ἃ ἀοιμδίε περαϊΐϊοπν. Α 

δΓΔΗΡ 6 ̓ΦΏΟΓΒΙΘΟ (5 οἵ {πε Ογοοίς ἑάΐοπι. 
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06 εἰ οἱ 6ἀ ἔγοτῃ {ῃ6 ψογάβ.: ἴος (48 Κορρὸ σοι γκ8) 
οὐκ ἔγνω 18 Ὠοΐ ΒϑΥΠΟΠγΙΟυΒ ΜΠ οὐκ ἤκουσαν ; ΠΟΥ 
σου] τη6 ρᾳ88ᾶσο8 οὗ Μοββθβ δηά 6 Ῥγορἢοῖβ ἄῦονθ 
εἰϊ6α, "6 οἵ ἢν ἃνὰ! [0 {6 γειηονδὶ οὗ (Πδ΄ ἀοιθί. 
Γῆς τγυτῃ 15 ([ σομορθίνθ) (Πα δΗ͂6Γ ἔγνω τηυδὲ δ6 
πηάριβίοοα τοῦτο, ΨὨΙΟΝ 18 ἴο ὈΩ6 τοίογγθοαὰ ἴο νῆἢδὶ 
ψοηῦ Ὀαίογα ; ΠΔΠΊΘΙΥ (48 18 βϑυρροδβίθα Ὁγ ΤοςΚο, 
Ἰ)οάάτ., Κορρθ, Ἀλοβθῃπ., Ρίβοδῖ., Ῥαγθβ, δοίϊοϊ, 
Μροησοθῖιβ, αἰ Ἡδτγάγ), (Π6 ρτγοπιυ!ρατίοη οὗ {Π6 
(ἴοβρεὶ ποῖ οὐἱὺ ἴο (6 Ψὸνβ, θυΐ [ὁ 4}1] παίίοπβ. 
ΤΊ (ἢ νον 8 ἔο! οννίηρ ΝΗ θ6 νϑῦὺ δρί. Εογ (Π6 
Αροϑβίθ πιϑεῖβ (ἢϊ8 ὁδ]θοΐίίοη ὈΥ βῃονίηρ' (Πδἰ βοϊη8- 
Τῃιηρ 5Π|η1|8Γ ἢδα θ6θη ἀφοϊαγοα ὃ. {Π6 ΡῬτγορ]οίϑ. 

10. πρώτος Μωσῆς λέγει. [118 ηοῖ νΓῪ οἰδὰγ ψἢδὲ 
18 [ῃ6 Ἔχϑςῖ 86η86 οἵ πρώτος. Οτοί. (4168 11 ἴο πηδδῃ 
Πγβί 1ῃ ἐϊηιθ; αη. ἃ. ““ψνῇῆο ρτϑοθάρα τῃ6 οιἰνον Ῥγο- 
Ρἐ 68 ἴῃ {{π|6 :᾿᾿ δηά Πα (10 ΚΒ 1 Π88 ΓΘίΈΓΘΠΟΘ 68ρ6- 
οἰ ἢν ἰο ϑδπη16] ἀηὰ β8ιϊ8ῃ, ἔγοσι ννοπι αιοἰϑι! ΟἢΒ 
8Γ6 Ὀγουρῇϊ ἰογναγὰ βιιργα ἀηα 1ηἴγὰ. δθιη]ογ, ἢον- 
ΘΥΘΙ, {Ππ|ηΚ8 10 ᾿ὰ8 γοίδιθησθ ἴο ἴπ6 “ἱροσέξοα ; α. ἃ. 
“Ργοῦ ποῦὺ8 Δροβῖο β." Βυΐ {ἢ|8 566Π15 ΠδΥβἢ : 
1πουρὶ {πΠ6 Δροβί]68 πὰ μὲ ἑἐνοέωαδά. ΝΥ εἰβίοϊη 
ἃη(ἱ δίοττ Ἰοίη {16 πρῶτος Μί Ἰσραήλ; 4. ἃ. ““ὃ6- 
ἴογθ [ἢ πιο 8 ΨΘΓὸ σ8]}6,. ἢΔγ, Ὀαίογα ἴθ  γ ΚηΟΝ 
1Π6Υ ψθγ ἴο 6 ο8]16ἀ, {18 ψ88 ργϑαϊοίεα ἴο τῇδ 
ὅδενν8." Βαϊ (8 Κορρα οὔβοῦνβϑ) (μβουρῇ {[Π6 5686 
18 Δρροϑῖίθ, γοῖ τῆ σοηπϑίτγιοσίοη 18 ἴθ. ᾿εγϑῆ ἰὸ ὃ8 
δἀπι64. [{ 18 ρίαϊη τῇδ πρῶτος 15 [ὉΓ πρότερος. 
ΓῺ 1πιογργοίδέίοη, ἤθη, οἵ ατοΐ., ὅς. βθθιῃβ ἴὸ 
ἄδβογνθ {Π6 ρυθίδγθηςθ. 

ἼΠ6 ψογάβ ἤρσγα αιιοίοἀ αγ ἔτοιῃ ἴθι. ϑῷ, 9]. 
δ ἀστθα ἢ Ὀοίἢ τ[Π6 Ηδῦγονν δηὰ δερί., Ἔχοθρὶ 
τηδὲ ὑμᾶς 5 Ρυιΐὲ ὉΓ αὐτοὺς ; ψὨ]Οΐ, [π΄ (6 ἀοοοπιπιο- 
εἰαέΐοπ οὗ ἰῃ6 ρᾶββϑᾶρα ἴὸ 168 ργθβθηΐ ρυγροβθ, νν 88 
φοηνοηϊθηί. Οατοῖ. δηὰ Κορρε γεηλγκ οὐ {Π6 Οχγ- 
ἸΠΟΙΌΠ ἴῃ ἐπ᾿ οὐκ ἔθνει: δηά {6 ἰδίίογ. σΟΠΊΡΑΓῈ8 
ἔαρ. Οτοδί. θ04. ᾿Αργεῖον οὐκ ᾿Αργεῖον. ΡΙυΐ. Φ, 
1811. Χρυσὸς ἐκ μὴ χρυσοῦ, λίθος ἐκ μὴ λίθου. Ὀ τγιιδ᾽ 5, 

. ἴοο, σοιῃράγθβ οἰ Οἰαϑ81ςὰ] ΟΧΥΙΠΟΓΟΏΒ ; ἃ8 ἄδωρα 
δώρα, ἀγάμους γάμους. (Ἰς. ἑπσερμίξα δορμέέμνα. Ονιὰ. 
ἐπ)σέα Ἰωσία. (ὐδία}}. έπονα ποπ ἤμπογα. Βαΐ {686 
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ΒΓΘ ποῖ 4υ ἃ]}Ϊ οὗ [Π6 βαπιῈ Κη. Βγ ποέ ἃ Ροορίο ἰϑ 
τηθδηΐ ποῖ ΡΘΟυ Αγ γ 80 ὈΥ ΔΠΥ Θονοηδηΐ ΟΓ τονε δίίοη. 

190. ἔθνει ἀσυνέτω. Οτοί 8 Οὔβαγνοβ (ἢδι ἀσυνετ. 
ἄοεδϑ ἢοῖΐ 8: ΠἸΡῪ πηθᾶπ ἠοοέἑδη, Ὀὰϊ ἱπίροϊοα ψ ἢ τἢ 6 
(Ὁ}]γ οὗ 1αοἰλῖγγ, δηῃὰ ἰῃογείογε ἐπηρίομδ; βίης 16 
Κπον]εάρε οἵ (οἀ ᾿5 δἰοῃβ ἴγιιθ ννβάοῃῃ. ΤΠ6 παξίοη 
Ἰηθϑηΐ Ὀγ Μοβββ 18 (ἢδι οἵ (Π6 λ) δέϊπες; Ὀὰξ ἴπ {116 
ΔΌΡἢΙσδτιο τυβὶ θ6 υπάσγβίοοί {Π6 Οτϑοῖβ, οὐ ὅθη- 
{1658 1 φσόοηθγα!. ὅο ἘΠεορῆγ!. 1056. Τί γὰρ Ελλήνων 
ἀσυνετώτερον, ξύλοις καὶ λίθοις προσκεχηνύότων; [11 18 
οὔβογνβα, ἴοο, Ὀγ δή εἰβίείη, τη τ 6 εδνν8 [Ποιηβοῖνοδ 
(48 ϑ4]οπιο, Βεομαὶ, δηὰ ΑὈδγραῦ6]) ὑπ ογβίδηα ὉΥ 
)οοἰϊδ παέίοη, τ ΟἿ Γιβί 8 η8, ψν ἤοπι ΠΥ 64]}} ΙΔυ- 
ΓΔΒ ΟΓ Ἐοιηδηβ, 88 Ψὰ ἰθᾶγῃ ἔγοπι Αἰεὶ πριι8 ἴῃ 
ϑΟΠο Ρ᾿. 844." 
ΤΏ νογάβ8 παραϑηλώσω 8η4] παροργιώ, Μ᾿ σἢ οο- 

συν ἢ ἴδ ἔν ο τη 0 6Γ8 οὗ [Π6 ρϑγδ] 6 18Π}, ἃΓ6 ΒΥ 20- 
ὨγτηΟΙ8; 8ηἃ [6 86η86 18, ““ΘΧΟΙί6 ὙΟᾺΓ ΘΏΝΥ ὈΥ 
σοηδγγιηρ οἡ τ θτ θα ηοῆΐ8. πῇ] ςἢ γοιι Γ[Ππουρῇξ "6- 
ἸΙοησοά εχοϊυδίνεϊ νυ ἰο γοι." ΤὍῇδ ἐπὶ βισῃιῆρβ γε- 
ϑρεοέϊπσ. ᾽ΓῺ 56ῆ86 οὗ (ἢ6 ρᾶββασθ, Ὀοϊῇ ἴῃ 118 Πἃ- 
ἰΓ8} δηα δοσοιηιμηοάδίοι 56η86, 8 81 ΟἸΘΉΤΥ οἰθαγ. 

Ἠοβοηΐη. ορβογνορβ, ἰμαὶ δι. Ρᾷ} ἀοδ68 ποῖ οεἱΐα {ἢ8 
ΔΌΟΝΘ ρᾶβϑᾶρα ἃ8 ἃ ργορἤθου οὗ {Π6 σδἰ πῆρ οὗ πὰ 
Οδηιθ8, θὰΐ πηογεῖν τὸ ϑῆον, τὶ 1{ ἢδα Ὀφαδη Ἰοηρ 
ἃ2ο Ῥεθαϊοίοα {πᾶ {Π6 [Βγαθ] 168 ψοῖθ ποῖ ἴῃ6 σΠοβοθῃ 
ΡΘΟΡΙ οἵ ἀοή, ἴῃ 8ι)οῖν ἃ β6ὴ86 ἃ8 ἴ0 θχοϊυήἠθ οἵπερ 
ὨΔΙΙΟῺΒ 450 ἔγοῦτὶ γϑαοινης ἢ15 ρεηοῆϊθ. Με. Τυτγ- 
ΠΘΓ, ῃονονογ, {ΠῚ} Κ8 1 ργοῦ80]6, ἔσο {π6 βενογὶὶ 
οὔ ριυιπιϑησιθηΐϊ ᾿πτθα!Δίε]γ ἃοσνναγάϑ ἐμεπ βέδει 
ιδδι (ἢ6 ῬΓΟΡἤΘΟΥ 88 ἴῃ νίϑν ἋΠ6 το]θοϊίοῃ οὗ (ἢ 6 
1380 1168, δηὰ [ἢ6 δάιηϊϑθίοη οὗ [ἢ6 Οδηι 68 ἴο Ὀ6 
(ὐοά᾽ 5 οονεπϑηΐ ρΘΟΡΪΘ. 

40. Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ, ἄς. Κορρα ΨΝοι!]ά τϑῃ- 
ἄδγ {6 δὲ φἐηεέϊξον' ΣΟΥΊΟΥΘ ἐθπιροῦο. βυι {Π18 18 ἴοο 
ἈΓΘΙΓΓΑΓΥ δῃ ἰηϊογργοίδιίοη. [ἴ τη γεν 56} Π65 ἡηῖο 
υ6ΓῸ. ᾿Αποτολμᾶ, “18 ΝΘΓῪ ὈοΪα ;᾽ ἴοτ [ῃ6 ἀπὸ ἢ 88 
8η ἰπδηβῖνρ ἔογεθ. Τῆς ψογὰ 18 4͵80 υϑδοὰ ὈΥ {ῃ6 
(Ἰαββϑίοδὶ Ὑ γι θυβ, ἃ8 1,γ81485, 2 βοϊγηθβ, ΡΙας., δηὰ 
ῬΏΠ]ο, ἔγοα Ψψῃοτ Ἔχϑιρθβ ἀγ βδάισοαά ὃν δ εἰβ. 
ἀηά οἴῃοῖβ. ᾿Αποτολμά καὶ λέγει 15 ῥιιΐ, ὈῚ Ποηαϊὼ- 
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ἀ18, ἴογ ἀποτολμώς λέγει. ἼΤὴ6 ἀπὸ τοΐοτβ ἴο (δ8 
δηροῦ οὗ {π6 Ζ26ν)18, ν ἰοἢ βυοῦ 8 βρεεοῦβ; ψουὰ Ὀ6 
ΒΌΓΘ ἴο ΘΧΟΙΐα. 
Τβ νογάβ ᾶγὸ ἔτοπι 18. 65,1 ὅς 9. (στ {Π15 ἃ]- 

(ογδίϊοη, ἰδέ {Π6 ἴνο τηϑῦοτβ οὗ ἰἢ6 βοηΐθησθ δγΓα 
1Ἀἰκθὴ 1ἢ ἴῆνϑγβα ογάθγ), δῃὰ ἰγοᾶϊ οἵ 1ῃδ γο)δθοιϊίοη οὗ 
τΠ6 Ψ6ν)8,ηΐο ἢ ο56 ρΪδς6 {Π 6 οἴ 6Γ ἢδι!]οἢΒ8Π 0} ρ888. 
ΤΠ δουῦίβι8 εὑρέθεν δηά ἐγενόμην ΚΟρΡρΘ6 [4Κ68 ἴον 

ὈΓθβθηΐβ 86 Ὀγ ἴπΠ6 Ῥγορῆεῖ ἴῃ ἃ [Ὡΐαγα 86η56. Βυὶ 
{15 18 8Δὴ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΊΥ ΠΑγβἢ πηοᾶς οὗ ἱπίογρτοίδι οη. 
Ιι 18 βιΠποϊθηΐς ἰο βΈρΡροβα {πδί 6 Ῥγορἢθέ, ποῦ 
»γορἠεέϊοο, Ῥγοποιηςθθ Μηδὲ 88 1ἢ ΕᾺΓΌΓΙΕΥ 85 1 [ἴ 
Ἅ6ΓΟ αἰγοδαγ ἀοηθ. 
ΤΠ βθη86 οἵ (ἢ6 ἔνο ραγίβ οὗ 186 ρᾶγδ [6181 ψ1}} 

Ὀοοοπλβ ρἰδίποῦ ΟΥὉ τηυυδὶ σοιηρϑγιϑοη. ΕῸΓ, 88 
Κορρθ δὰ Βοβθηπ).. οὔϑϑενθ, (ΠῚ (6 δῃίίθηΐ 
Οοιηιηοηίαίο!β,) (οά 18 8814 εὐρίσκεσθαι δῃηὰ ἐμφανῆ 
γένεσθαι, Μη ἢθ ὈΥ [18 ὈΘηθῆϊβ δχοϊίθϑ πηθῇ ἴὸ 
γνΟΥΒὮΡ δηᾶ ΟΌΘΥ ἢϊπὶ: δηὰ (ἢδ ἴθγπιβ βητεῖν δῃὰ 
ἐπερωτᾶν, {6 ἴ([ῃ6 Ηοῦτονν ὉΡΩ δηὰ ἢ, ἀγα Βγηο- 
ὨΥΠ165 υϑ64 ἰο ἀδῃοία ἄδνοιιξ ψογβηΐρ οὗ αοά. ΪΙὴ 
Πα γαιίοη οὗ (6 ἔογοο οὗ ἐπερωτ., (ΤΆ 108 Οὔϑαγν 8, 
(Πα (ΠΟΥ ψὮΟ 56 κ δηυ Ἔηρ ΔΓΘ δοουδβίοιηρα ἴο 
ΤΏΒΚΕ ᾿ΠαΌ ΓΙ68 δῇδογ 1. 

2]. πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ, ἄς. Τῆδ σοπηροίίοη ἰ8 
τπ8 ροϊηϊοα ουἽξ Ὀγ ΤΠΕορἢγ]δοῖ : “ὙΠδαὶ (6 68 
ταὶρηϊ πο ἤᾶνα ἴο οἢ Του ψοσγί Τουηαὰ ὈΥ 1ἢ68 
Ἡδραίδοη, θυΐ νι α5 (οι ἀ1ἀ48ϊ ποῖ οἤοοβα ἴο ἢᾶνθ 
ἸπίοΓοοῦγβα, ἰδοῦ οί ονβ, ΑΙ] ἄδγ ἰοὴρς 1 ἢᾶνα 
βίγοίομοα ον," ὅζς. 

ΤἼ6 (οιηπιθηίδίοιβ δα ποί ἀργοοὰ ψῇῃοίπογ τὶ 
8ῃουϊά θ6 Δκδη 1ἢ [.6 8686 οὗ ἀφ, οὐ αάνεγϑι5. ΤὮῆα 
ογπιον' Ἰιαϊογργοίδιοη δθθπιβ ἴο ἤδνα θδθη δαἀορίθα 
ὈΥ ἴῃ6 ατθοκ (οιμπηθοηίδίογβ, δῃα 18 ργείδογγθα Ὁγ 
ΤΩΘΔΏΥ Π]ΟΔΘΓΏ ΟΠ6Β, ἃ8 ΟΓτοίίυ8, Εβῦιυ8, Ὠοδατιάρθ, 
δια. : θὲ {{Π|| Ἰαιίοσ 18 ϑυρρογίοἀ ὈὉγ ΒεζΖᾷα, Εἰγαϑίηιυ8, 
Ριβοδίογ, Κορρϑ, δηὰ οἰῆθγβ. ϊέλθυ, ἰηάθϑά, τηδΥ 
ᾶν ρίδοθ; υΐ {6 [ὈΓΠΊΘΣ βθθίῃβ ἰο ἀδβοῦνα {6 
τοίδευθβηςθ. (δυίδιηυ {πδὲ οὗ (ῃ6 Ψυΐρ. δῃηὰ ουΐ 
οἴη ψοβίοη (α, ἐο) οαὐηοί Ὀ6 δατηείθα, 
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ΈΠ6 ψογάβ (οχοοθρὶ ψῖτ ἃ δ]ιρὴς ἰγδηδροεί 08} 
αῖοα ψΓἢ [ἢο86 οὗ τῃῆ6 δαρί. : θυ [ῃ6 ψοτγάβ ἀπειθ- 
οὐντα Δ ἃ ἀντιλέγοντα αν ΟὨΪΥ 0Π6 [6ΓΠῚ σοΓΓεβροηά- 
ἴηρ ἴο ἰπεπὶ ἰη ἴῃς Ηρθργον, ἡϑιηοὶν Ὑ. Ηβδηοθ 
ΒΟΙη6 ΟΓ 168 βιιβροςοῖ (δι ἰΠΘΥ γαργοβθηΐ 4 ἀουθ]α ἰη- 
ἰοεργοίδίίϊοη. Βυὲ 1 18 τοῦτα γοῦνα ἐπαὶ ἐμ6 
Ττδηβίδίοῦβ υβοὰ ἔθῦο Νογά8, [0 ἸΏογῈ δοσυγδίο! Υ Γα- 
ΡΓθβεηΐ {Π6 ἔογοα οἵ (ῃ8 Ηδῦγον ἴογη ; (Βουρῇ ἀντι- 
λέγειν 4068, ἴῃ {{ἰπ| δοΓιρίιΓαβ, οἴζδη ἀδθηοία γ,εδοζέοπ 
ἃ8 ΨΜ6]] 848 σοῃιΓδαϊοιοη. [{ 18 ορβογσνοα Ὀγ Οτοίϊυ8, 
(αὶ (ῃ6 ψοτγάϑ γϑίογ, 1η {Π| 1 ργίπιατῳ 86η86, ἰο (056 
Δεν γο [οἸ]οννοα [πὸ ρᾶγὶγ οὗ Δηξοσῆῃβ; δαάϊηρ: 
« δὶ ἢΠηΟ [8168 6586 ροί!οΓ6 1ῃ Ψι66618, αυϊά τι] Γαι 8ὲ 
οἱ δυης ᾿ηνοηϊδηϊυτγ.ἢ 
Ὅλην τὴν ἡμέραν ΤΠΘΟΡΉΥΪ. τσ Ἔσχρ δῖηβ ὈῪ 

πάντα τὸν χρόνον, ρο»γφρείμα ϊψ. ᾿δη ἰῃ6 ἐξεπέτασα 
τὰς χεῖρας, [τοῦ Ψ061] ΓΘαλΔΓΚΒ : “ Μοίδρἰιοιδ 8 πιᾶ- 
{πρΡυ8, φυς ροίυϊδηΐθ8 ρι6ΓΟ8 ρ85818 1118 δὰ 86 Γενο- 
σϑηΐ, νϑηϊθηΐθβ σορίοςοῖ! ραγαίβ. ΤὭΏσδγα 18 800- 
Ποῦ δχϑερὶα οὗ [ῃ6 τηρίδρῇοῦ 1η γον. 1, 44. ἰο 
ν οἢ 1 δα ΡΙυς. ΠὨ᾽οηγ8. 290. ὁρέγων τὰς χεῖρας τοῖς 
Συρακουσίοις, “ΓΠΘΟΡὮΥ]. δηά Ὑ᾽ δἰδ0]. βυρρίγ, “ δηὰ 
γαῖ 1 το 868 [0 σομ!6 ἴο π|6. Βιιῖ βοἢ ἃ δυῦδυα!- 
[ἰοῃ ἰ8 ἢοΐ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ ; δίησο ἰἢδί Β6ῆ86 15 ἐνοἐμαα 1ῃ 
ἴ6 ψογάβ ἀπειθοῦντα Δηἀ ἀντιλέγοντα. ᾿ΓΠΘΟΡΏὮνΙ., 
Πονονοῦ, 8668 1υϑι1Π 6 ἃ ἴῃ Βιρρ  γίηρ {Π6 10] ον ηρ : 
“Ὥστε δῆλον ὅτι καὶ ἤκουσαν οἱ ἐξ ̓ Ισραήλ, καὶ ἔγνωσαν, 
οὐκ ἐθέλησαν δὲ ὑπάκουσαι. 

Κορρδ ςοποϊυ 68 ἢΐ8 σομηπθηΐαΓΥ οὐ {818 ΟΒΑρΡίΟΓ 
στ τδ6 ΠΟΠονίηρ ἡμάϊοίου οὐϑαγναίίομδ, νυ ἰ οἷ δϑ 
σιν ἀδβογνίηρ οἵ δἰἰθηεοη. 

Εκ ἰς αυϊάφδα ἰοσιι5, Πρ. Π}18 1η46 ἃ νοσϑὰ 18., οἱ 
ἀΠΠΠσοηζοῦ διἰἰθηαίυγ, πο δρραγεῖ ργοίδοιο, αυἱά 

Ἐ 80 Κγρίκα, “δὶ ᾿ἷσ ρεβίῃϑ9 Ὀδηϊρηὲ εἴ ρεγδηγδηΐοῦ ἰηνυϊδηίὶε, 
41 41105 ἐσ ρϑῃϑ[8 διηθαῦυϑ τηδηΐθυ8 δχοίρεγο ρ βίϊς δίαυς διημίεοιὶ. 
δὶς δηΐπι αρίδ γεδροπάδηϊςζ βδοαιυθηϊ δ αρυὰ «ζε6β8δἰαὰ Ο. 65, 4. ὑε- 
Ὠΐρηδ ἃ Ὦδο ἔδοϊ29 ἰηνλϊαι!οηΐ, υἵ δά δε νεηἰγεηῖ ἀπ], ορροηίταγ, 
1105 ροίΐι8, υἱ ταῦθ !εβ, νίδτα ἰοηρὸ αἰΐδιω, δ ἤὕδθο τηδλρίο τηδρίθηυθ 
δϑάυσεηίεπη ᾿ΠρΡΓΕ850}8 6686. δ᾽] τη Ὠίοη. Ηδὶ. Ρ. 408. ἀλλ’ 
αὑτὴ καλεῖ καὶ ἀντιβυλεῖ, καὶ τὰς χεῖρας ὑμῖν ἅμα ταῖς πύλαι 
ἀναπετάσασα ὑποδέξεται. 
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ΔΙΏΡ]1}8 ροϑίυϊαγι δὰϊ δχρθοίδγι ροβϑίξ, υἱἵ δ οἵηηὶ 
ΟΡ αΙ84118 συἱρᾷ 6ι8 ν᾿ ηαϊσοίιν, σαυβϑᾶ νογοὸ ᾿πογο- 
ἀυ 118 παπηληδ, σὰ τη Θϑ4ιι6 σοΟη] ηοΐΣΒ τη βογὶδο ἴῃ 
Δοἰᾶ ἢοιηίϊηιπη ἰρβοῦιπη ργανᾷ νοϊιηίαϊα ααεργαῖαγ. 
ὕμάε δὰ (δριε5 9. ἢ ἰοςἃ αἰϊφυδηίο οὐδουγίογα γιὸ 
ἱπιογργοϊθηαὰ, οἵ δ οὔγῃ! αὐκοέμέλ ουγ)υσάαπι αεονοἐὲ 
αἰἱυϊπ, φιοα βγιηΔΥ} 1864 .6π| ἀϊσιιηῖ, ΟΥΠΠ]η6 ν᾿ ηἀϊσδηάᾶ, 
ἢυης ΠΡ ΓΠ 18. ἰοσυ αἰ ρσοιέογ σοηΐεγθη Ὁ! 6886 
σΘΏ86Ο. 

(ἬΔΡ. ΧΙ. 

Ἦλκνινο βῆθννη ΨὮΥ (Π6 6νν5 ἴῃ ρσοησθγὰὶ Ψ ΓΟ οχ- 
εἰυαοὰ ἔγοπι [6 Κιηράοαν οὗἁ (6 Μεβϑβίαῃ, δι. Ῥδι] 
ὨΟΜ ῬΓγοσβθϑαβ ἴο σοηϑοίὲ ἴΠο86 οὗ 15 παίίοη ννῇο διαι 
δα τᾶς οα τῆ ἢ} οὗ ΟΠ γϑῖ, ὑηᾶοσ (Π6 αἰθ!οιίοη 
ψν ἢ]ο] ἃ οοηϑιἀογαςοη οὗ (ἢ8 Ἰ᾿Διηθηῖδθϊα βίαϊα οὗ 
1Π61Ὁ σουπίγγιηθη πηιϑὲ ἕδνα ριοάμπορδα, δα ἴο αἰ8- 
δοιγᾶρα, ἴῃ τῃ6 δηι6 σοηνογίβ, Ωγ αἰβμοβίιοη ἴο 
Ἰηογάϊηαῖα βοϊ σοι ρδοθηςγ, ἃπ ΠΥ τοηάθηου ἴο 
ἀραῖς {56 ὁ νν8 ψτἢ σοπίθαρί. Ηδ 8ίδίββ {πδῖ, ἴῃ 
ἴλοῖ, ὩὰΥ {εν δα Ὀδοοπα σοηνογίβ (0 (ἢ γ15- 
δηϊγ, {πὲ τπΠ6 ἀπροϊ τοί οἵ ἰῃο886 ῇο γϑιπδϊ ηθα ο- 
βί᾿δίσὶ Υ ργο)ια!οθα ἀρσαϊηβι (ἢ6 {γιτἢ, νν88 ΟἾΪῪ πϊδὰ 6 
ΗΠ αϑιγαῖίνα οὐὗἨ (ὐοα ̓β ν᾽ βάοιῃ ἃηὶ Κιπάμοββ (0 (ἢ8 
(ὐθης 65; δηὰ ἰδβιὶγ, {πᾶ ἰῆ6 {πθ βῃου ἃ σοιϊῃθ, 
ν ἤδη) (Π6 76 ν 151} ἡδ!!οἢ νοι] δοκηονίδαχο Ψ6808 ἃ8 
[Π6 ἴσυ6 Μαεβϑβίδ, δῃὰά γϑοϑῖνα ἢϊ8 ἀοβρεὶ. (Τ υγῆθγ, 
ἔτοτη Κορρϑο.) 

Ι͂ὴ {18 Ομδρῖογ 6 ΑΡροϑβεία βιιυἀϊουβὶυ ᾿ῃσυ]ςαῖοβ 
(Πδἱ (Π6 96 ν8 ἅγθ ηοῦ αὐέ, εολοέέψ, οὐ μεγρεέμαἐέψ το 
"6 Θχοϊιάθά ἔτοιῃ [ἢ6 ἔδνουγ δηὰ τθγου οἵ σοῦ, τὲ 
δχοϊϊθα Ὀγ {π6 δχϑιρὶα οὗ {πΠ6 (θη θ8, (μ6 Υ ἴοοκ 
αὐΐο {Ποιηβοῖνοα (ἢ6 βΒ8π|6 σοηῇάθηοθ, 85 σοηδίδιίηρ; 
ἴῃ ἢ τη ΟΠ γιϑῖ. 1118, τηόγϑονοσ, σαγοία! ν ἰο δ6 
Ῥοτγῃα ἰη παἰηςὶ, (πὶ ἴῃ τῆς νἢοΪ]α οὔ {πΠ|8 Οπαρίον [86 
Αροβίϊε ἀοϑθβ ποῖ 810] 84. {παῖ ([Π6 6 ν8 δλαίί, ἂΐ 
δοίη {πΐυτο ἔἴπχθ, μᾶνο ἢ ἴῃ ΟΠ γιϑῖ, θὰ ἢ τἢ6 
διἰυηςῖ, ἡ ΠΟΥ 5}4}} γεροβα ἔδιτἢ ἴῃ ΟΠ γί ; 88. 18 
οἰδίη [τοι νοῦ, 11, 28, 20, 81. ((ἀγρζον.) 

1. μὲ ἀπώσατο Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; ἴχυσῖκα [Δ Κ68 
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{π|8 ἴο δα 4 αιισϑίίοη οὐ {Π6 ραγί οὗ {π6 76ἐν νῆο 
τω8646 τ οὈ)εοσί!οη8 ἴο {Π6 ΤὈγηογ ΟΠ αρίθγ. [{ ΠιδΥ, 
μονδνογ, Ὀ6 γοραγήθα 8ἃ8 δῃ δηζοἰραίίοη οὗ δη οὈ]66- 
εἰσ ἔουπαδα οὐ ἃ πηἰδυπαοτγϑίδηάίην οὗ (ῃ6 ΑΡροβι}θ᾽ 5 
ΨΟΓΩΒ ; α. ἃ. ““ υηἀογβίδπα πη ποῖ 85 ἰπιθησίπρ ἰο 
ἀϑϑδγί (ἢδὶ Οοά ἰν88 γο]θεϊβα ἢ18 ρϑορ]εβ.᾽ 
ΗΘ ἴογη) ἀπώσατο 18 ἃ ΝΘΓῪ βίγοηρ᾽ ΟΠ6 ; 8ηιῖ, ΠΠ|6Γ- 

ΑἸΪγ, τηθδη8 ἴ0 γο)ϑοῦ το αὐήονγθηοθ ἃ8. ἃ ἩΔΌΒΘΟΙΒ 
Ροίϊοπ, 8ηἀ4, ἴγοιῃ {{| δηπποῖ, ἰο ρυ5ἢ} αὐνᾶΥ, σδϑί οἱ 
Βιιῦ 10 15. οἴθη πηϑίδρῃογιοα!ν οπιρογθά ὈΥ 1Π6 
ΟἸα881ς6 8] τυιθῦβ ΨΊ ΤΠΟΓΘ ΟΥ [688 οὗ Θπιρἢ 8815, 86- 
σογήϊηρ ἴο ἴΠ6 βυδ]θοοϊ δηἀ ρυγροβα οἵ δρρὶ]!οδίίοῃ. 
ϑανογαὶ Ἔχϑιηρ68 ἀγο δάαυσεα Ὀγ Υεἰβίθοι"Ἠ. 3276γὲ 
1 τηυϑὲ ἤᾶνα ρσγοαΐ ἴογοθ, δπὰ 1ΠΡΙΥ̓ δὐοβοίαϊα δηὰ 
Ρεγρεῖυδὶ γο]εοιίοη δηα δραπήοηπιοπί. Κορρο ΔριγΥ 
ΠΟΙ ΡΑΓΟ8 ἀποδοκιμάδειν ἴῃ 5. 04, 14Φ., 8:6 Ηδβγοῇ.. 
ἀπαίσατο, μακρὰν ἔῤῥιψεν. ΤΠ ἸΟΧΙσΟρταρἤοσ, ἀοιιδὺ- 
1688, 88 ταίθγθησα ἴο ἴῃ6 ργθβθηΐ ρϑβϑϑᾶρθ. Τῇ 
86η86, (ῇρη, 186: ““ Ηᾳίῃ Οοα οδϑῖ οἱ 15γαοὶ ἔγοῦι 
Βοίηρ, Πἰ8 ρθορίδ :: μὴ γένοιτο, ὈΥ ΠΟ Πη68η8.᾽ 

1. καὶ γὰρ ᾿Ισραηλίτης εἰμὶ. ““Τῇς Αροϑεῖίο (οῦ- 
βαγνθ8 Κορρο) τοἤιΐξεβ τῃ6 οδ]θοίίοη, [8[, ΌΥ 6χρε- 
γίεποθ; 8ἴποθ ΠΥ οὗ [Π6 268, δη6, δπιοηρ 1Π|6 
τοϑί, Βα] ἢἰ πιο , τ γα ΤΟ] ον γα οἵ (ΟΠ γῖβι (νου. 1.) : 
φάϊγ, ὈΥ ἃ δι δῦ οχϑιρὶα ἴακθη ἔγοπι (Π6 ΟἹά 
“Γεβίδιηθηΐξ, δηα δοσοπηπιοαβδίρα ἴο (ἢ6 ρτγαβθηΐὶ Ῥυγ- 
ΡοΒ86 (νογ. 2---4.}." 

Οτοίυβ απὰ οἰἤοιϑ ἴᾶνα βθθη (δὲ θοΐψθθη {Π6 
μὴ γένοιτο Δα ἐγὼ γὰρ, ὅτο. ἰΠ6Γ6 18 ἃ βεηίθηςα ἰοὲ 
ἴο θ6 Βυρρί!δα ; νῖΖ. ““ ΕῸΥ πον, θη, ψου]ά 11 ἔδγα 
ἢ πιγ86} Ὁ) ΕΓ οἰἤογν 86 1 β[οι ! ἃ ργοηοῦηοθ 
ταργοθδίίοη οὔ τηγβοὶ ἢ, ϑίησα 1 ἀπὶ 80ῃ [βγδϑὶ 6. 
Νοῦν {}}18 61} }ρ818. 8 1παἀἸςαίοα ὃγ {ἢ γὰρ, ΜΓ! οᾶγ- 
τί 5 ΨῈΠ 1 82ηὴ ἄλλως. 

ΤΠηΘ ψογὰβ ἐκ σπέρματος ᾿Αβραὰμ, ἅτε Θαινα]εηΐ ἴο 
“ψ11} 4}} {Π6 ργίν!οραβ οἵδ ἀθϑοθηάδηϊ οἵ ΑὈγδἤδιι." 
Ι «βϑϑηΐ ἴο τοί (δἰ ἴῃ Φυλῆς Βενίαμιν {Π 6 Γ6 15 ΠΟ 
Ρδγί σα αγ δι ρ 818 ἴὸ Ὀ6 δουρῆις, Ὀὰξ τμαΐ τ[ῃ6 νογα8 
ΔΓ 8016] ἴο 6 τγοίδγγθα ἴο ἃ Ἵϑγίδῃ οσυβίομῃ πιο ρ' 
τΠ6 δονϑ, ἡ ποῦ 16, ἤθη βροδκιηρ οἵ {Π6ῚΓ ογρίη, ἴο 
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ΔΙΏΡ]1ι5 ροϑίυϊαγί δὺϊ Ἔχρθοίαγὶ ροβϑὶῖ, υἱ Ὁ οἵηηί 
συμ! 8115 οσυἱρᾷ [)6ι8 ν᾿ ηἀ!σοίιγ, σαυβᾶ νϑγοὸ ἱπογο- 
ἀυ 1418 πὰπηὰηθ, οσὐτ Θααὰ6 σοη] ποΐεΡ τ 86 Γ185 1π 
ΔοΪὰ δοιηϊηιπ) Ἰρβογπη ριανᾷ νοϊηΐεῖα αυφγδῖαγ. 
ὕὕπαδ δα (δρι{18 9. ηἰ ἰοςἃ ἂἰσυδηΐο οὐβουγίογα γιὸ 
ἱπιο ργοῖθηαὰα, οἵ δὺ οπηηὶ αὐσοέμέλ ομ)ωσάαηι ἀφονοὲ 
αἱυϊ πὶ, φαοα βτιηδΥ 8 6ην ἐϊσιηῖ, οὐ Π]ὴ6 ν᾿ ηἀϊοδη ἃ. 
σης Πρ 18. ἰοσυ ἀπο ῖογ σοηξεγθη ἢ 6886 
66Ώ86οΟ. 

(ἬἪΔΡ. ΧΙ. 

Ἦλνινο βῆδνῃ ΨὮΥ (6 «6 ν78 ἰὴ σοῆθγὰὶ ψόγο 6χ- 
εἰυαερά ἔγοπι [16 Κιηρσάοαν οὗ (Π6 ΜΝ ββίδῃ, δι. δὰ] 
ὨΟΥ ΓΟ 68 [0 σοη80ΪῈ {Π086 οὗ 18 παϊίοῃ ψηο0 δὰ 
οὐανταςρα τῆς ἔλἢ οὗὨἨὨ ΟΠ γβῖ, ὑπάθσ {ἢ6 αἰ]οιοη 
ψν οὶ 4 σοηβιαθγαςοη οὗ τἢ6 ἰΔιηθηΐδῦ!]θ βίαϊθ οὗ 
ἀπ θῖν σουπηιΓγ θη τηνὲ ὕανα ρῥτγούσυςοὰ, δηα ἴο αἀ18- 
φοῦγαρα, ἰη τ[Π6 (ἀθηι]6 σοηνογῖβ, ΔΩΥ αἰβροβίιοη ἴο 
Ἰηογι ἰηᾶῖθ 86] σοιηροθῆςγ, ἃπὰὰ ΔῺΥ τοπάθηςν (Ὸ 
τοῦ (6 96 ν8 ψ ἢ σοηίοαιρί. Ηδ 5ίιδίθββ (ῃδῖ, ἴῃ 
ἔλοῖ, πᾶν {068 δα Ὀδοοίη σοηνθοιβ τὸ ΟΠ γ]5- 
τἰδηϊγ, {πὶ (Π6 ηρο] 6 οἵ (086 νψῇο γϑηδὶηθὰ οὔ- 
βι [δ ῆθ Υ ργο)υα]οοα ἀραϊηϑὶ (Π6 {τ ἢ, ν᾽ 88 ΟὨΪῪ πα 6 
ΗΠ υϑίγατινα οὗ Οοὐ᾿β ν βϑάοιῃ ἀηὶ Κιηάποβ8 το (8 
ΟΘη168; δπὰ ἰδϑιὶγ, {πὰϊ (ἢ6 {π|6 βῃου!ἀ δοιηθ, 
ψ ἤσθι (Π6 6 ν 181} δι]! οη νοι] ἃ δοκηον δα μο .68118 ἃ8 
{86 ἔτι Μαβϑίδῆ, δῃὰ γθοθῖνα ἢ18 (ὐοβρεὶ. (Τυγηοῦ, 
ἔτοῃῃ Κορρϑβ.) 

Ι͂Ὼ {18 Οδαρῖογ ἐἢ8 Αροϑι]α β(ιιἀϊουβὶυ ᾿ησιϊϊςαΐαβ 
[Πδὲ 16 Ψ6'ν8 ἅγὰ ποΐ αἰέ, εὐλοέέψ, οὐ μοεγρεέμαέίψ ἰο 
"6 δχοϊάβά ἔγομι [6 ἔάνουγ δηά τθγου οὗ σοά, ἐς 
Θχοϊίθα Ὀγ {π6 δχϑρὶα οἵ (ἢ6 Οδηι 68, (6 7 ἴοοκ 
αμΐο {ποιηϑοῖνοϑ (Π6 βδδπι|6 σομῆάθηοσθ, ἃ8 σοὨϑ δι! Πρ; 
ἴη (ἢ ἴῃ (ἰγιϑῖ. [{ 18, τηογθονοσ, σγολ! ν (ο 6 
θοτηα ἴῃ τηϊηα, ἰἢδὲ ἴῃ τἢ6 ν οἷα οὔ {πΠ|8 Οπαρίον [86 
Αροβίἰβ. ἀοββ ποῖ 5: πηρ}]ν 884} {πᾶ (Π6 ψ6ν5 δἠαίέ, αἱ 
δοίη {πίυτα (πλ|6, ἤᾶνα αι τη ( χϑῖ, θυῖ ἢ 16 
ἀιθυηςῖ, ὑ( ΠΟΥ 514}} γροβϑα ἔδιτἢ ἴῃ Οἰ γϑι ἢ ἃ8. 18 
Ῥἰαὶπ ἔγοιῃ νϑγ, 11, 28, 26, 81. ((ἄγρζον.) 

1. μὲ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; ἴζυςΚα (Ἀ1Κ68 
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{π|8 ἴο  Ὅ6 ἃ 4ιαϑίίοη οὔ {ΠῸ ρᾶγί οὐ {π6 716 ψῇο 
τη846 ἴΠ6 ΟὈ] ΕΟ ΙΟη8 ἴο {Π 6 ἴογηηοσ Ομαρίογ. [{πη8γ, 
Ββονανογ, 6 γοραγήθα 88 8η δητζοἰραίίοη οὗ δῃ οὈ]66- 
το ἔοιιπἀρδα οἡ ἃ τηϊϑυπαοτγβϑίδηάἀίην οὗ (ῃ6 Αροϑβι! ς᾽ 5 
ΨΟΓΩΒ ; η. ἃ. ““ υπαἀογβίδηἀ π|6 ποῖ 85 ἱπίθπάϊπρ ἴο 
αϑδογί ἴα (σοά |ν48 το]δοίοα 8 ρϑορ]θ." 

ἼΠα ἰογη) ἀπώσατο ἰ8 ἃ ΝΘΓῪ ΒίΓοηρ᾽ ΟΠ6 ; δηιὶ, [Π16Γ- 
ΑἸΪΥ, τηθδηβ ἰο γο͵ϑοῖ το αἀδὴον θη δε ἃ5 ἃ ἩλΌΒΘΟΙ8 
ροίίοῃ, 8π4, ἴγοπι {116 δα)πποῖ, ἰο ρι5ἢ ανᾶγυ, οδϑὶ οὐΓ 
Βυΐ 1 18 οἴϊθη τηϑίδρἤῃογ αν οπιρίογθὰ ὉΥ τῃ6 
ΟἸΙαβ851ς 4] τυγθγβ ΨΠἢ ΠΠΟΓΕ ΟΥ̓ 688 οὐ δπιρἢ 8818, 86- 
σοτγάϊηρ ἴο 16 8βιυδ)]εοῖ δηἀ ρυγροβα οἵ δρρἰ!οδίίοη. 
ϑανογαὶ Ἐχϑιηρ 68 ἃγο δαάυσοα ὑγ ͵εϊβίθίη. 37εγῈ 
1 τπηῦϑὲ ἤᾶνα ρσγοαῖ ἴόγοθ, δηὰ ἱπΠΡΙΥ δυβοίιΐα δηὰ 
Ρεγροῖιδὶ γογθοιοη δηα Δραπἤοππιοπί. Κορρθ δρι! γΥ 
σΟΙρΡΑΓ68 ἀποδοκιμάξειν ἴῃ 8. 04, 14., δηὰ Ηδβγοῇ, 
ἀπαΐσατο, μακρὰν ἔῤῥιψεν. ΤῊ ἸΟΧΙσοΟρταρἢογ, ἀοιιδι- 
1685, [88 τϑίδσγθηοθ (0 ἴῃ ργϑβθηΐ ραβϑᾶρθ. Τῇὴδ 
8686, ἴπθη, 185: “ Ηκδίῃ Οοἀὐ οδϑὶ οὔ Ιβγαοὶ ἔγοηὶ 
Μοίηρ 8 β6ορὶβ :- μὴ γένοιτο, ὈΥ͂ ΠΟ Πι68η8.᾽ 

1. καὶ γὰρ Ἰσραηλίτης εἰμ. “ΤΠ Αροϑί[6 (οῦ- 
βοῦνθ8 Κορρθ) τοιϊεβ {ἢ6 οδ]θοίίοπ, [8ὲ, ὈΥ 6χρε- 
γίοποθ; ϑῖποθ τϑην οἵ ἴθ .26νν8, 8η4, δπιοηρ {Π6 
τοϑῖ, Ραὰ] πὶ πιβοὶ , σαγα [ΟΠ] οννε γα οὗ (ἢ γῖϑι (νον. 1.) : 
φάϊγ, ὈΥῚ ἃ ἴδιμ !δν δχαιηρίθ ἴϑκοη ἴγοπη τῃ6 ΟἸἹὰ 
“Γεβίαπιθηΐῖ, δηά δοσοιπηπηοάδιρα ἴο {Π6 ργθβθηΐ Ῥυγ- 
ΡοΒβ6 (νϑγ. 2--4.).᾿ 

Οτοιίυβ πὰ οὐἤθῦβ ἤν 86θῆ (δέ Ὀοΐνθθη {π6 
μὴ γένοιτο Δ ἐγὼ γὰρ, ὅχα. ἰἤθγα 18. ἃ βαεηίθηςσα Ἰοὶ 
ἴο ὃὉ6 βυρρ ϊεά ; νὶΖ. ““ Εογ ἢον, {Π6η, ψου]ὰ ἱξ ἔδγ 
αἰ πιγ86} Ὁ} ΕῸΓ οὐαγννῖβα 1 δῃοι!ὰ ργοπουηςθ 
ΓΟΡΓΟΔΙΙΟη ΟἹ τηγβο] ἢ, βίησα 1 8δπὴὶ δὴ [βγδα) τα." 
Νον {Π|8 6]}ρ58158 18 Ἰηα]ςαἰο Ὀν {ἢ 6 γὰρ, ΠΟΙ οδγ- 
τί65 ΨΊ ἢ 8η ἄλλως. 

ΤΠ6 ψογὰβ ἐκ σπέρματος ᾿Αβραὰμ, ἅγ6 εηιήναϊεηί ἰο 
“ φῖτῃ 4}} {Π6 ργίν!οραβ οἵδ ἀθβοθι) ἀδηΐ οἱ ΑὈγαμδιη. 
Ι «ββοηΐ ἴο στοίυ5 (πδ΄ 1η Φυλῆς Βενίαμιν {66 15. ἢῸ 
ΡΑΓΕσΌΪΑΓ οι ρ ἢ δ818 ἴο θ6 βουσῆϊ, δὰϊ ἰδὲ (Π6 ψογὰϑβ 
ΔῈ 8016} (0 Ὀ6 τοίδιγθρα ἴο ἃ οϑγίδίη ουβίοπῃ ἃπηοηρ' 
16 δοννβ, ψῃϊςὶ 6, ἤθη βρϑακίηρ οἵ {Π6}Ὑ ογὶρίη, ἴο 
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ἄοτινο ᾿ ποΐ ὉΠ ἔτοπῃ [Π6 παιΐοη σϑηθγα! γ, δι (ἢ 6 
{γτῦ6 1 Ρδυ συ ϊαγ ; 88 ἴῃ ῬὮ]]. 8, ὅ. Σπέρματος [8 
ἴον γένους. 

ῷ, οὐκ ἀπώσατο ὃ Θεὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ ὃ. π. ΤὮθΘ 
ΑΡροϑίϊα βοίθιηη Υ τορϑαΐίβ ἢ18 δἰγπμδίίοη. ἮἈδθγα 
“48Ρ18 ΘΧρ [δ΄ ἢ8 : ““ΟΠΊηΐ Οσσαβίοηθ οἵ 806 νοΓθ [6]1- 
οἰϊαι 18 τὰ ἀμάβείος δι Ψυάδδο8 Ὀγίναββα ποη αἰοὶ 
οἴο8ι:. Κἄορρο ἰαἶκοβ. ἴῆ6 δογὶϑὲέ ἴὉΓ (6 ργθϑθηί, 
αὐ {16 σοπηηοῃ ἰηξογργοίδιίίοη “Κ ἢδίἢ ποῖ γο]θοτθα,᾽" 

σομη68 ἴο [(Π6 8538π|6 {πίηῃρ. Τῆα βοηςπηθηῖς (Π6 οὁΡ- 
ΒΘΓν 65) 18 ἔγθραυθηΐ ἴῃ 6 ΟἹά Ταβίδηδηϊ ; ἃ5 1 ὅδῃ). 
19, 22. 7υάρ. 6, 18. 

ῷ, ὅν προέγνω, ἈΒΘΠΠΊ. ΓΟ 6Γ5: “406Π| δὉ εὐἰϑγ- 
0 σορῃϊίαπι παι : ΙΟΟΚα δηὰ «[45Ρ18: “ απιαυϊέ, 
͵7αυϊ. Υε(ϑίοίη (ἢ: ““Θυόπὶ δὰ (γσβίυπι οοη- 
νοτίδα 6886 ΡῈΓ Ῥγορἤθίδβ ρῥγβαϊχιι."  ΤΪδ 
σδηηοὶ (45 γ. Μδοίη. οὔρϑβογνθβ) γοίδίς ἰο Οοὐ β 
ἔοτε- Κπονϊης ἢ͵8 ρϑθορῖία ἴο Ὀ6 ἢαὶτβ οὗ βίθγηδὶ [ἰδ ; 
ἴογ, ἴῃ ἰῃδΐ 6486, (ῃ6 βυρροϑιίίοη οὗ ἢϊ8 σδβίίηρ' {Π6Π| 
οΥ᾽ οοιϊὰ ποΐ ΡοΞββίὈ]Υ Ὀ6 πιδάθ: Ὀυΐ 11 15 οὐ δ ίογο- 
Κηον!οάρε οἵ {π6 796} ἰο Ὀς ἢί8 νΊ8106 στο δηὰ 
Ῥθορίθ οὐ θαγίῃ." Ὅῆι8 ΚΟρΡρδ ΝνϑΥῪ ψ6}} γϑηάθγ8 : 
““Θυδπὶ αυϊάθστῃ βθιη6ὶ βδίθγηο βδρίθῃη 1416 σΟΏΒ1Π0 
Ρορυϊυ βυτη οοηϑίί(πογαι.᾽ Τἢδ Β6η86 τηυεῖ Π6- 
ΟΟββαγ νυ ἕο ον ουὐἱ οὐἁἩ [ῃ6 ράᾶγα]]οὶ ραδβαρθ βϑυρτγα 8, 
409., ΠΟΙ 866 {Π6 ηοίθ. 

2. ἣ οὐκ οἴδατε ἐν ᾿Ηλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή; ΤΠ6 
Οὐο8 8δηα (ὐοτηπιθηϊδίογα ἃ ἀϊνι δα ἴῃ ορίῃίοῃ, 
ὙΒΟΙΠΟΓ ἐν δρηϊῆοθβ οὐ Εἰ 4, οὐ ἱπ ΕΠ] 8 ἢ, οἵ 1 [886 
θοοκ οἵ ΕἸ" δῇ, (δὲ ραγί οὔ ἴ[ῃ6 ὈοοΚ οὗ Κίηρβ νυ ῃϊοἢ 
{γοδίβ οἵ {Π|6 δοίίοηβ οὗ ΕἸ) Δἢ. ὙΠ δαγίοῦ (οι- 
τηθηϊδίοσβ δάορί {π6 “ογριθνῦ τηοάς οὗ ἰηἰογργοιδίοῃ : 
1Π6 ΠΊΟΤΘ Πιοάθγῃ Ομ68 {Π6 ἐαέξον, ψηϊοῆ 18. Β0}- 
ρογίβα ὈΥ [6 δχδιῃρίθβ οὗ {π6 :ἀΐου οσουγγίηρ ἴῃ 
(Π6 ΟἸαβδίοςαὶ ψτιίογβ. Τῆυ5 Κορρα ᾿πϑίδησοβ ὅμμ6- 
ἔοη. ἐπ Λόγοηθ. Απὰά (1 τηυβὲ δα) [Π6 δηοϊαπί (τὶ- 
[168 τοίδγ. ὕο ναγίουβ ρᾶγίβ οὗ ΗἩοιηοῦ ἴῃ 8 δι μ}} 8 Ὑ 
ΤΏΔΏΏΘΓ; 8ἃ8 ἴῃα κατάλογος, (6 Ταφὸς Πατρόκλου, (ἢ 6 
Νεκυομαντεία. ΝΑΥ͂, ἀνε Τυσγά 465 Ὠἰπη86 ἢ, 1,.1, 
8., Τοΐεγβ ἴο Ηοπιοῦ ἐν τοῦ σκήπτρου τῇ παραδόσει. Απάὰ 

πο πο , 
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ΟΥ̓ Τὴϊ5 τὸ βᾶνθ δὴ δχδηρίὶθ ἴῃ Μδγκ 1Φ, 20. ἐκὶ τῆς 
βάτου, το Γα 866 (μ6 ηοί6. ΤΉϊ8, [6 η, 15 ῥγοοῖ βυ 
βοϊθης ἴο 68:8} 18} (ἢ6 ᾿ῃ ογργοίδιοη : ΠΟΓ σϑῇ ΨψὙ66 
ΓΟΔΒΟΏΔΌΪΥ Γρα γα (88 18 ἀ0η6 ὈΥ ΑἸΠΠΊΟῊ) ἃ ροϑιἷνο 
Ἔχϑιηρὶα οἵ (ἢς [ἀτοπὶ 85 δρρ δα ἴο βοῦηθ ρογίίοῃ οὗ 
(Π6 ὍῬοοΙ οὗ Κιηρβ. Β6βία 68, (ῃ6 16ϑῖ οὗ τπ6 δγρυ- 
τηοηΐ ἀο068 ποῦ [ΓΠ ΡΟ ΔΩΥ {πιηρ (ἢ δι ὙΡΊΘΡ  Βέ νη 
Εἰ αΐλ, Ὀὰϊ ἀροη ψῃδὲ 88 βρόκϑη ὃγ {(ῃ6 ΑἸ ΚΒ ; 
ὙΠ οί χοῦ ἴο ΕΠ] Δἢ ΟΥ ἢοῖ, ψογὰ οὗ {116 τηοπιθηῖ. 

2, ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεώ κατὰ τοῦ Ἰ. Τῇ νογὺ 
ἄνειν 1856. ἤεγα υϑοὰ 1ἢ δῇ ὑποοιηοη ΤΩΔΠΏΘΓ. 

1 ΡῬΓΟΡΕΙΙ͂Υ 5ιζηϊῆθβ, ἢ ἢ [Π6 ἀδέϊνα οὗ {{|6 Ρδγβοῃ, 
ἴο τηδεδΐ ΔΩΥ͂ ΟΠ6, αν 8η 1Ὡΐογνιεν τ τἢ, Ποϊὰ σοη- 
ἔδγθῃςσθ, δηὰ σοῆνθιδα ψ ἢ ΔΏΥ ΟἿΘ:; 88 ἴῃ Αοίβ 45, 
24, Νον 858 [18 15 ἃ βογί οὗ δοίΐοῃ υ508}}7 ἀοπα οἱ 
τη6 ρᾶσγί οἵ, οσ ἴῃ θα] οἵὁἉ δηοίῃεγ, 80 {Π6 νοῦ οἴθη 
(4.68 δὴ ὑπὲρ ΜΠ} ἃ σοημῖνο; 88 ἰη Βοηι. 8, 97 δὲ 
894. Ηφῦ. 7, 25. ὅ, 4.. ἄς. Βυῖ [ἴ 15 4180 δρρὶϊεά ἴο 
ἃ γοργοεεηέαξϊοη τὰ σραϊηδὲ ΔΏΥ ΟΠ6 ; 88 ἤσγα δηά 
1 1 Μδοο. 8, 82. ἐντ. κατὰ σοῦ. 1 Μδ2ος. 10, 61] ἃς 68. 
11, 925δ.. δΔηά ψιῖτουΐ (Π6 κατὰ ἴῃ 1 Μϑ8ος. 10, 64. ᾿ ἴῃ 
811 ϑιιοἢ σ84868 11 ἀδῃοΐαθβ [0 ξοιηρἰδίη δραϊηδῖ, ΟΥΙΠῖ- 
Ὡδίοα, 8466 856. 

ῷ, 8. λέγων, 1. 6. 1ὴ  Κίῃρβ]19,10. Τῇῆα ψογάβ οὗὨ 
[86 Αροβιϊα ἀπἔἜδν ἔγοτ μόδα οὗ [6 δερί. ΟἿΪῪ ἴῃ 
σοηδβίγιοίοη. (δ66 δυγοηδιι5, ον Μσ. Ηογῃθ᾿ Β [ηἰτγοῦ. 
νοΪ. 2.) Κορρα τγοιρασκβ (δὶ κατασκάπτειν 18 ἤδΓΕ 
0.866] ἔογ καταβάλλειν. [{18 σΟΓΙΔΙΠΪΥ 8 ΠΊΟΓΟ οχδοὶ 
88 Μ6]] 48 αἰθρδηΐ ἰδγπὶ (ἤδη καθαλεῖοιν οἵ {6 δερί. ; 
(Πουρἢ 1 σδῃποῖ δββθηΐ ἰο Μ.. δδα θ᾽ 5 δϑβογίίοη {Ἰδὲ 
11 18 ἃ ἸΔΟΓΘ Δρροϑίίθ οὔθ, “ (Π6 «αἰΐαβ θϑίπρ Ὀ0}} οὗ 
Θϑγίῃ :ἢ ἔογ (ἢ6 ψογα ἰ8 δρρίεἀ, δοίῃ ἱπ (6 ϑογίρ- 
ἰυγ658 δηά {π6 (Ἰ]485ϊςαὶ ψυγι [6 γ8, (ο ἴῃ 6 ἀρδιγιοίίοη οὗἁ 
οἀ!ῆςοβ δι} οὗἁἨ {πΠ6 τηοϑί βο᾽ ἃ πιδίθγι αἰ, ὯΔῪ σψἤοΐα 
οἰ[165. δἢῇ᾽ο Εαγρ. ἤθη. 1170. βοᾷ Πῦρ καὶ δικέλλας, 
ὡς κατασκάψων πόλιν. Αρϑδῃι. δΦ7. Τροίαν κατασκά- 
ψαντα τοῦ δικηφόρου Διὸὺν μακέλλῃ, τῇ κατείργασται 
πέδον. ΟἸΒοερῇ. 406. ἰὼ κατασκαφαὶ δόμων. 

8, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, “41 ἃ΄΄οηδ οὗ {Π6 Ῥγορδεῖβ 
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δ Ἰοἢ." ὙΠοοάογοῖ ρϑγαρἤγαβθβ : ὁ ποοφήτης ἐν αὐτῷ 
μόνῳ τὰ λείψανα σεσώσθαι τῆς εὐσεβείας ᾽νόμιδεν. [ 
νου] σοιρΑΓΘ ἃ 510}}|8Γ βαητπηθηῦ Του ηἀ πη Ατιβί. 
ΡΙαΐ. 000. οὐ γὰρ εὑρήσεις ἐμοῦ βϑητῶν ἔτ᾽ ἄνδρα τοὺς 
τρόπους βελτίονα. Μα τὸν Δι. οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλος, 
πλὴν ἐγὼ. 

8. ϑητοῦσι τὴν Ψυχὴν μου, 1. 6. ““ Βοοἷκ ἔο (Δ κ6 ΑΙΝΑΥ 
ΤΥ [1Π6. Αἡ Ηροῦτον δηὰ ἰάϊοιϊοδὶ ρίτα86. 

4., ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Τα ψοτγά 
χρηματισμὸς, ἴΚ6 χρηματίξειν, 156 υϑεα (45 ατοί. οὔ- 
86Γν 68) Ο ΘΝΘΓῪ ΘΧΊΓΔΟΓΟΙΠΆΓΥ τηϑίποα Ὁγ ψηϊοῇ οὐ 
[13 Κ68 [18 Μ1Π Κηονῃ ἴο θη. βΒιυιῖ ἤθγα 11 88 65ρ6- 
οἰαὶ γοίογοηςο ἴο ἐπι σἐἐἐ δηιαίί ογδσυΐϊδῦ νοῖςο, οδ θά 
Ὀγν 16 Ηδῦτονβ (ἢ6 Ἷ ΓΒ, 88 1η 1 Κίηρβ 10, 12. 
(ὅ66 ΤΠΘορἢν. δὰ {π6 τοῖς 1χ σοργαρῆθγβ) [{ 
158 βϑοπηρίϊαγθ8 564 1 (6 (Ἰ]Δ88165 8] ψυγιῖοῦβ, δηὰ (ἢδ 
δορί. οὗ (ῃ6 διιτΠογιδίϊνα ἀθογθθϑ δπα βαϊςί5 οἵ Κίηρε 
Δ ῥΓΏς68. 
ΤΊ Ρᾶββασα 15 ἰάθη ἔτοπ 1 Κιηρβ 19, 18. Κορρβθ 

Οὔβογνοϑ (δὶ (Π6 νοῦ 8 ἄργθθ γί! ογ τ τἢ6 Η6- 
γον (ἢ8η τῃ6 δορί(ιαριηϊ. 

4. κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑ. ἄ. Αὐυρυβίίη δηα ἢ]8 ἀΪ8: 
ΟΡ 68, ΟὟΓ τηοάθγη (δἰ ν᾿ ηἸ8ΐ8, δαρογὶν οαϊοῇ δὶ ἢ} 18 
ΨΜΟΓΑ, ἴῃ ογάθι' ἴο ὈΟΓΓΟΝ 8οη6 ϑιρρογί ἴο (Π6Ὶ]Γ ρ6- 
οὐ αι ἀορπια8 οὗ αἰδοίη, δηὰ {{π6 ρϑγβανογδῆσα οὗ 
1Π6 881η18; γοῖ ψ ἢ [π|16 γρϑοη. [{ 18 ΝΘΓῪ Ρῥ͵γο- 
ΡΟΥΥ ορβογνοί Ὀγ Οτοῖ. δηά Κορρο, ἰδὲ {6 νοι 15 
ἴο ανα ἃ γμέμγε 5688 : Ψ ΠΟΙ 18 σοΟΠΠγηηθα ὃν (ἢ 6 
δορί. Βιυῖΐ ἴογ ψῇῃδί γβάϑοῃ (Π6 Οὔ ς8 ἀο ποῖ 88 γ: 
71 15, 1 ΒΌΡΡοβο, ὈΥ 168 ἔογοθβ οἵ (6 υσμ οοπυογϑίυο, οἢ 
ψ ἢ οἢ 866 16 ψ7Ίνιιηρβ οὗ (ἢ6 ἰδΐίθ νϑπογαῦϊς Με. 
Οτδην!}}α δῆαγροθ. Οὐτοῖί8 {Π1η 8 τῆδί (Π6 ΑΡροϑβέ]8 
ψΓίῖ658 κατέλιπον, ΘΙ ΓΘ Γ΄ ὈΥ ἃ ἴοο ᾿Ἰ6γὰ] νϑγβίοη οἵ ἐῃ 8 
Ηδερτον,, ογ οἡ {Π6 δυιιῃογίν οἵ βοηα Οτθαῖκ τγϑη8]8- 
ἴοΓ οἵἹἍ ἢ18 {{π|6. Βα {Π)8ῖ, Ποννθνϑῖ, 8ἃ8 [Ὁ πηδᾶύ, κατέ- 
λιπὸν ΠΊΔΥ βρη ν, “1 ἢν ἰθἐἿ ἴο πη," ψϊοῖ 15 6ηι}- 
ναϊθηΐὶ ἴο ““ ἑλοῦ αγὸ ἰϑίξ ἐο πιὸ βενθὴ ᾿ἰῃουβδηὰ νῇῆο 
αν ὠοΐ θονοϑα {6 Κηθα ἴίο Βδϑὶ, δῃὰ ψῇο 5Π4]}} 6 
Ργοβογνθα." ΦὍΤ6 Ὠἰδίογ!οδὶ οἰγουπιβίδησθβ ψἤϊοῇ ἅγα 



ΠΟΜΑΝΒ, ΟΗᾺΑΡ. ΧΙ. 939 

Διο ἰο 1ῃ ἰἢ686 ψογάβ ΏΔΥ 6 ὃδα8ῖ Κηονη ἘΥ͂ 
τυγηϊηρ ἴο ἰΠ6 ψτυηρβ οὗ τῆς ΟἸἀ Ταβίδιηθηΐ, δηά 
σοηϑαϊ ηρ [Π6 680 (τητηθηϊαίοτβ ἰΠΘΓθοῃ. 

Μδϑηγν Οοιμηπιοηίδίογβ, θοίἢ δποίϊθπὶ δηαὰ τηοάργῃ, 
[ΔΚ {Π|8 δόυεπ ἐλοιιδαπά ἃ5 ἃ σοσγίμϊη [ὉΓ δὴ υποοσίδι ἢ 
πυΡογ, [που ρἢ 4 σοηβιἀθγαῦ ]6 οθθ. Βιιῖ ἃ βῃοιυϊὰ 
ΓΑΊΒΟΓ, { {Π1Κ, Ὀ6 τοραγοα 85 ἃ γομπά μη δογ. 

4. οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. ΤΠ πιαβοιέπο ἴοττω 
18. σΘΏΘΓΑΙΥ ἔουπα ἰη {16 ΟΙά Ταβίδπγεηΐ ; {π6 Τεπιὲς- 
πΐπα ἴοττη ΓΆΓΕΙΥ : γοῖ [ἃ ἀο68 οσοὺγ ἴῃ Ηοβ. Φ, 8. 
.ογ. 2, 8. δορῇ. 1, 4., δΔηά 200. 1, δ. τῇ βάαλ τῇ 
δυνάμει, ἐδθ ροῖσεν οὐ ἐδο ροάάε85 Βααί; οτ, δΔεοοτάϊηρ 
ἴο 6 γυϊρ.. τῇ Βααλ τῇ δαμάλει. ὝΠΕοηςΘ ἢ 8Ρ- 
Ροδιβ ἰῃδί [ἢ6 140] ψγᾶ8 οὗ δοέμβ. βεαχθϑ. ἤξλαέ τί το- 
ΡΓαβθηίθα 18 υποργίδιη: ὃὺΐϊ 1{ 18 ΓΟ ΒΟΕῪ 800- 
Ροβεϑὰ ο ἀεφδίρῃδία {π6 ϑυη δηά γιοοῆ. (Κορρϑθ.) 
Απάα {ἢ}}8 45 Ὀδοη, 1 (Πίηκ, 5 15ἰδοίογι! Ἀν ἢ ΌΥ 
ΟἿΓ Ἰοαγηθα δοϊάθη ἀθ 1[)118 δυγίβ, ψῆο βῆονβ {Πδὲ 

Βααΐ, ἀεειρσηδίοβ {πΠ6 Ῥηορηϊοίδη ““ροἰίο; δηά 
ὨΥΎΠΌΝ, Αββιογθίῃ, [η6 πιοοη (ὑμάᾶρ. Φ, 13.), 55 (06 
Δ445) νγὰ8 Π6 σοπίγδοϊ ἔογῃ ἔου .2 ; δηὰ {Πϑχοίογθ 
ϑ:σηιϊῆεα {π6 84πηὴ6 140]. οβθηη)., ἴοο, Γϑλδγ ΚΒ 
(δὲ (η6 ᾿ἱπηᾶρα 88 ὙΟΓΒἢρροὰ οἰ Γ ὑπᾶοσ (ἢ 6 
ἔοστη οἵ ἃ θ0]}, ΟΣ οὗἁ ἃ διηδὶθ οδ]ῖ, οὐ σον [ἢ 6 ὉΓ- 
ΤΉΏΘΓ ἀεϑιρηδίϊηρ (ἢ 6 8υη, [Π6 ἰατίοῦ {Π6 τοοη. Αο- 
οογήϊηρ ἰο {πΠ6 ορίηΐοη οὗὨἮ Ανδγθδηεὶ, {Π|6 [ὈΓΠΊΘΓ νῦ 88 
ΜΟΓΒΏΙΡΡΘα ΡΥ {πε πηθῃ, ἴΠ6 ἰδίίογ ὈΥ 1ἢ6 ΨοιμΊΘη.Ἐ 

ϑοηγ]α [ὨἰοΓργαίθβ, {86 Ὀαίίεγ ἴο ἀσοουπί [ῸΓ (ἢ8 
᾿ ΤΏΙ Ώ1η6 [ΌΓΠΏ, ΞΌΡΡΟΒ6 8η 6111ρ818 οὗ εἰκόνι. Βιιῖ {18 
ἰ8 ἴοο ΔΓΌ᾿ΓΓΑΓΥ ἃ Βυρδια! το ἰο Ὀ6 δά ἰ6ἀ. ; 

ὅ. οὕτως οὐν καὶ----γέγονεν. ΓΘ ΘΧαρ]6 οὗ ΕΠ] Δἢ 
158. ὨΟΥ͂ Δοςοημηοάαίαα ἴο {Π|ΔῚ ργΓαβθηΐ σαβθ, (Κορροε.) 
ΤΠ6 οὕτως πᾶν Ὁ6 τοηάϊεογοα “Κ (ηυ.8, 20" ὁχαηιρέθ." 
Λεῖμμα 18 ψ6}} οχρίαἰηθά Ὀγ ᾿ΓΠοορηγίαοϊς κατα- 
λεῖμμα : ἃ8 αἰ 9, 27., ΠαΓα 566 {Π6 ηοΐθ. Τῇδ γθ8- 
50ὴ ΨΥ ἴἢ6 Αροβί[α υβεὰ (ἢ6 ψογὰ 15 (Κόορρα {Π||η18) 
ἴο Ὀ6 δβουιθϑὰ ἰο {π6 ὑπελεῖφθην ψὮ1Ο}] 708 ργοοββά. 

Ἔ Αηὰ 80 ἴδεϊθ. ““ Ψεδῦεὶ ορίηα οοἰεδαί εδτ : 8}}} [διιπι. 
)])ηάε ὁ Βάαλ δηὰ ἡ Βάαλ, Ἦοβ. 4, 8. ϑεγεηι. ὦ, 28, 11, 13. 19, 5. 
82, 36. Ζερδαῃ. 1, 4. 1 ϑαιῇ. 7, 4. Τοῦ, 1, δ. 1 Κερ. 19, 18." 

ΨΟΙ,.ΎΙ. Ω 
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Ης, ιἰδογείοσγθ, νου] ποΐ ἱπίγοάσοθ Δ δοιοη οὗ 
γέρα ἴηἴο ἐλῤὶα ραββϑαρὲ ; (πουρῇ τῃδὲ 11 Θἰϑαννῃαγα 
ἢδ5 ρῥἷδςβ ἰβ ονϊάθηΐ ἔγοιῃ Υ οἰβι εἰ π᾿8 οἰ Δ ]0η8: δηὰ 
186 λεῖμμα γέγονεν 6 σοῃβίἠογβ 88 ρυΐ ἔογ ὑπελειφθῆ- 
σαν τινες; δΔῃὰ δα τϑηάθιβ {[Π6 ψίοἱα οἶδιβ6 1888: 
« ϑυηΐ Εοἰΐδπὶ ἤσηο, 4υος ῥτὸ βυὰ Ὀδηϊμηιίαῖθ [2608 
ΕἸεροῦγι." 

ὅ. κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος, “ ΌὉΥ (Π6 σγαίυϊΐοιι Ὀ6ῃϊρ- 
ηἴν οἵ Οὐοἀ.᾽" 
ΤῊ 8βθῆ86 οὔ {Π6 πϑχί οἶδιιδ8 εἰ δὲ χάριτι---ἔργον ἰ5 

ἴοο οὈνϊουβ ἴο παρα οχρδηδίίοη. ἼΠΘΓΘ 88, ΠΟΥ - 
δνϑσ, Ὀθϑη τηυςσΐ ἀουδί ΓΑΙβοα 88 ἴο 118 σ,'ΘΠΌΪΠΘΏΘΒ8. 
115 οχμρεἰ6ἀ τη ἴουγ υῃς14] Μ5Κ. δηα ἃ ἴθ ν οἴ ῦβ, 
(6 Ὑυ]ρ., δῃά βοπιο γϑοθηΐ νϑγϑίοῃβ ΨὨϊοΝ οί ον 1ΐ, 
45 4180 1ῃ (Ὠγυβοβί., ῃθοάογοί, δῃαὰ ϑοπὶα οἴδιοσγ 
Τιαίίη (οιηπιθηϊδίοιῦβ ; δηα 15 το)θοιθα Ὦγ Εὐταβηλι8, 
Οτοῖ., ΜΙ], ΝΥ είβ8., δδιιίοσ, δηα οἴπογβ. 1 σδπῃοὶ, 
Πού νοσ, 4886 ηΐ [0 ᾿ῇοΙΓ Ορὶηίοπ, δηά 1 πουϊὰ ΓΕ- 
γραγί, {πδὲ {π6 ηυμηῦδοῖ οὗ ΜΚ. 5 [Ὧγ ἴοο 81:η8]}} ἴο 
Ὦδν ΔῺΥ βυϊοίοηι νοῆι. Α8 ἴο {π6 Κεγδίοηδ, 
{Π6ῪΥ ἅτ οἵ ̓ Ππ|6 Δ Ὁ Υ δηα δυϊπογυ : δηά 85 ἴο 
ΟΠ γγϑβοβί. δηὰ ΤἼροάογοῖ, ἰμδγα 15 ἢο ρτοοῖ (δαὶ [ΠΟΥ 
αἀϊὰ ποέ τοδὰ {π6 οἰδι86. [{ 18 ἔουπα ἴῃ {πῸ ἐδ: οὗ 
Βοί οἵ ἴῃθηι; δηὰ αδἰϊμουσὶ ἴῃῸῪ ἀο ποί ἰγϑαὶ οὔ 
1Πδί οἶδυβ6, ἐλαέ 18 Ὧο ῥτγοοῖ {Ππ4ξ {πο ἀ!ὰ ποῖ τοδὰ 
1 ; ϑίηςς ἴἢδΥ, ποΐ πη ΓΘα ΘΏΕΪὮΥ, ρΡ885 Ὁγ οἰδιι868, δὰ 
Θβροσία γ ΤΠηδοάαογαῖ, οἡ δοσοιυηΐ οὗ ἢ15 ὄδγευΐέν." 
Α5 ἴο (ῃγγϑβϑυβί., "6 οἴἶϑῃ σοηβίάθσβ τῇδ 18 8:18 0} 6 
(0 ἃ Πονιϊίψ ταὶῃοσ (ἢδῃ ἴο ἃ (οπιπιοηίασυ. Απὰ 
σογίδι]γ {ἢ18 ο]Δι86 ἀο68 Ἀρρθᾶγ ἴο Ὀ6 Δῃ Θχογθϑοθισα 
διϑίηρ ουξ οὗ δηὰ βυρροβίεα Ὁγ ἰδ ψογὰ χάριτος. 
Βυϊ οὗ βυοῖβ {Π6γ6 γα ἔγεαυθηΐ Ὄχϑιηρ]θβ ἢ ἴΠ6 
ἘΡΙ8ι168 οἵ δὲ. Ῥδϑι]. Ὅῆδ οἶαυβο, οσονοσ, οὐρῇὲ ἴο 
ΡῈ ἱποϊυάδοα ἴῃ ἃ ρδγθηΐῃθβδίβ. [1 15 Τγ } ΚΥ ορβογσνεὰ 
ΌΥ (γρζΖον (866 1)οάάν., ψῆο, ὙΠ 18. υδὺ8] σοοά 
ἰΔϑῖ6, 8668 (Π6 τηδίζοῦ ἴῃ (ἢ }8 βδπη6 ]ἰρ ἢ) (Πδῖ [ἢ6 
ΑΡροϑβεϊε 8361Ζ68 [ἢὯ6 οοσαϑίοῃ οἴδγθα ὈγῪ {86 πηϑδῃ(]οἢ 
οὗ (18 ψογά, ἰο γερο δηά ργθβ8 {6 ἀοοίγίηθ οὗ 

Ὁ Τῆυδ ἰὴ (86 {0116 οοτατηοηίασιο οὗ ΤὨεορὶγ]. δηὰ (ΕοιεὩ. ἱξ 
ἐς [οππὰ ; 88 αἷεο ἰῃ Ῥμοίϊυ. : 
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ὅταςε, πῆς πα [δὰ οἰ γ δηα ργοίθββοα 
τγοδίθδ οὐ ἰη τῆ θιἢ Οπαρίου ὨΔΏΘΙΥ, δὲ (ἢ 6 
εἰοοιίοη οὗ αοἀ ἀϊά ποῖ γεβρεοί ἰῃς πιοιΐ[8 δη4 ροοά 
ψ ΓΚ οὗ θη, θυΐ 88 ρυγοὶν (ἢ6 σψοῦῖ οὗ Π)1ν]Πη8 
ϑταοθ. “Απῆ ἤρῃεθ (σοπίίηυεβ 86) ἰΐ 18 ἀρρβγθηῖ 
18ὲ (ἢ6 χάρις κατ᾽ ἐκλογὴν 15. ἠοῖ ἡ ἐλ: ἴῃ τὶς 
Εριϑι|ς, ἴο γεοργοδαέϊοη μπίο οἐσνπαί γμεναϊέΐοη, Ὀαϊ 
ΓΑΛΒΦΓ ἴο ἐδ τοον Κα 07 πιδη, ἐκ πιθοῦ  ἐ ἡ χοοί τοοΥῦ κε." 
“Π6 οἰοριίου Ὦδγα βροκβθη οἵ (8ϑαγ8 τ, Μδοκηϊῃε) 
18. ΟΠΪΥ ἴο οιμναγα ργιν! 6 ρ68, ραγι ουϊαγὶν (ἢ 8 στααῖ 
ῬΓνΊ ]ο’6 οὗ θοίηρ {16 νἱβ 6 οὔυγοῃ, 8η4 ρΡ6ορ]8 οὗ 
οὐ.» Τῇ γοημαηέ αἀοσοογη πᾳ ἰο απ οἰεοοίίοη ὃν 
ἔτγασε, ἅτ τῇ 6 ν»ν8ὲ ψῆο0 θο!ονοα τῃ6 Οοβρεὶ, δηά 
ψἢο, ἢ {Π6 ἢγβί ρα, νοῦ ππᾶηὴν ἐδοιϑαπάα. ΤὨῊϊ8 
ΤΟπηδηΐ 18 8814 ἰο αν Ὀδοη αἰβοίθα ἀρσοογαϊης ἴο 
ἔγαοσε, Ὀδαδιιβθ ΠΟΥ 6 ΓΘ τηβθ (ἢ6 οἴπιγο δηφ 
ΡόορΙΘ οὗ αοἀ εαἰοηρ νἱἣ (ἢ Ὀο]ονίηρ, (Θῃ{1168, 
τῃτοιΖἢ τπθγθ ρΊδοθ οὐ ίανοιυγ. ΟΥ [8 Κιπά οὗ 
εἰεοέέοπ Ῥρῖρυ βρϑᾶκβ, 4 Ερ. 1,10. βγοέῤγεη, Ἵπάεα- 
ϑΟΈ ἐο παΐο ψοὰν οαἰϊίηρ απὰ οἰδοξίοη σμγὲ; ζ0γ 7 ψὸ 
ὧο ἐἠδε6 ἐλὶπηᾷε ψ6 δλαξἰ πευδν ζαἷ. Ἐοτ ἴον οδη (ἢ φ 
εἰδοιίίου οὐ ἱπά! νι μΆ8 ἰο εἰθγηδὶ ΠΠ6 θ6 πηδάδ πηοῦ 
δῃ)γα τῆδηῃ 1 8 ὉῪ 186 ἀϊνίηβ ἀδογθῦῷ Βυΐ εἰεδοιίοη 
10 156 ῥγίν!ορεβ οὗ (οὐ Β νἱϑβί]6 οἰυγο τᾶν 8 
[1349 80Γ6 ὉΥ 4 τίρὶιν ᾿πιρτονεπιοηΐ οἵ ἴἢο86 ρεῖν!- 
Ἰοᾳοβ. Σὸν ἡ Οοά «ραγεά ποὲ ἐδ παέμγαΐ δγαποῖθδ, 
ποιέδεγ, ρονδαρ5, υοἱέξ ἦφ Φρᾷγο ἰἦεο, Βοιῃ. 11, 21." 

Αοκμον!εαριηθδηίθ Κα ἴΠ6 αῦόονο (4 ἃ τηβην βυςοἷ 
αν δἰγθδάν τς βἈβε θὴ ἴη {18 βγβίθι οἵ δῃηοίδιοη) 
ἔτοιῃ ἐπ6 πιοκὲ ἰδαγηδὰ 8η6 ἐυπάιοῖοιι5 (δἰ ν! ηἰδίβ, 86 
δυγεῖν ποῖ ἃ {Ππ|6 ᾿ἱπιρογίδπί ; δπὰ βῃου !ὰ τηᾶ κα τἢ8 
ιεαὶ Ὀοὰγ οὗ νε]}-τπηρδηΐϊηρ, δηά ἰγυ!}Υ ῥίουβ, θυϊ 

Ὁ δρ δοδρὶε: ““Ἐμμήδιοεπίμ (οἱδυν ἰοοἱ ἐφ εἰροίίοπο οοὶ Ὠευῖ, 
14,1, 8, ς0}}, 4, 20, ᾿Εχλογὴ φιίομῃ ἀἰοϊϊυΣ ἐδ ᾿ίρεγο ἢ οὶ οομεὶ]ὶο 
Ὀρηϊρηϊφαίργο, 41) 1116 εἰδί ᾳυραχάδι ἴῃ μαϑοϊ τ) αυδδὶ δήδοίφοὶ, νοὶ 
Ῥορυΐϊο βμο βεἰοργδοηάυτ ουγαζ, 27.618 εἰουιϊὶ οἰΐφετνε, οἰθοίϊο, φἰφοιϊξ, 
δι Ὁ νεΐεσε αἰοοὶ ρ πὰ Βοος ϑδῆδβυ ργορσγία υοοϑῦυ]., ἰΐα διιῦ πη τ᾿ Ὸ τὰ 
Ὥονφ ἰἐϑοἴδγυηίοΣ δὰ 606, αι, υἱ ὑεηοβοὶἑθ οὐ τογαπλ ΟἸγίδι! ρογ- 
ἔγυλλιον, ἰῃ δοεϊοιαίοη ΟὨγίδεδηοσγυτι τεοϊρθπίγ. 1 Οὐογ. 1, 97. 
Ερδοϑ. 1, 4. 1 ΤΏμροϑ. 1, 4. 4 Ρεῖί. 1, 10. (ἴγ, βου. 8, 830, ἰη ποιὰ 
φρυφοιδ οἱ δδόοῦ Φ, δ᾽ ἰη ποίὰ Ὠυΐο Ιοοο δὐάϊι." 

Ρ"Ω 
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τη ϑ) υἀρίηρ; τοὶ ρίοη ϑῖ8, νηο δβϑροιι86 {Πο86 Ορ᾿ ΠΙΟΠ8, 
σοηῃϑίάθσ οὐ ψῆδί βρῆξε ἔουπαδίίζοηϑ, ἀπά {Πο86 ἰῇ 
ΘΥΘΙΓῪ ἂρ ἰαϑί ἀδοδγίηρ ἀᾶΥ, {πεῖς ἀοοιγ 68 ἃγα 
Ἰουηάδάα. 

Ου [ἢϊ8 οοσαβίοῃ ἵ Ψ1}} ποῖ δάνογί ἰο {Π6 ορἰηΐοη οὗ 
Ὧγ. Ταγῖοσγ ; βίποθ (ἢ6 βουπάηρϑβα οὗ 8 {Πϑοϊορίςαὶ 

10 6168 οἡ (8 πηοβί ἱπηροτγίδηϊξ Δγί10}658 οὗ οὺὔγ ἢο] 
ἔπ αἰτηϊη 868 ἢ͵8 ΔΕΓΠΟΓΙΥ οὐ {Π6 ταϑί. ΒΕ 
ΙΏΔΥῪ Ὧδ ροτγιηϊ (δὰ ἴο. Δάάυςςα ἴδ Ἰυάρηηεηΐς οὗ ἃ 
Ῥγοίαΐθ, οὔ ψἤοβα ρῥτοίουηά ἰοαγηϊηρσ, ρσγθαί ᾿πί6]]66- 
[μα] ΡΟΥΘΓΒ, 8δη4 βδοιηά, γαῖ Θδηϊ ρηθηβα οὔ ΠΟάοχΥ, 
{86 ΓΘ 185 Ὀὰϊ Οη6 Ορπΐοηῃ. “[{1{ 6 δ δοί οἰ )ιωδέϊοο, 
1) σΟὨΒΘΠ]ΠΊΘΗςΘ οἵ τη8Δῃ᾽8 ΨΟΓΚΒ ΟΥ ὈΠΙΌτπ] οροάϊθηςο, 
1 15 ποῖ 8η δεί οἴργδςβ ; δηά {{Π1{ θ6 δὴ δοΐ οἴρτσδςθ, 
1ϊ 15 ηοΐ ἴῃ σοηβοαμοηςα οὗ ἢ 8 ψογκ8. Α οΪαΐπ ἔγοπὶ 
ΜΌΓΚ8, δηὰ ρσγάσα ζπγουρῇ ἐΙ ἢ, ἅτ ἱποοιηρβϑεῖθ]6. 
Ατῆδῃ σδηποῖ οδίδίη }υϑι1Πςαἰίοη ᾿ροη Ὀοίἢ στουη 5, 
ψΟΥΚΒ δὰ ρῖᾶςθ; ἴῃ 6 Οὴδ σα86 6 ψουϊά ἤἢδνο 
Δ]Π]16 ἃ {Π6 ἰανν, ἴῃ {6 οἴδοτ σᾶ86 [6 ψου]ὰ ποῖ ἢᾶνθ 
6] ]1οἀ ἰτ.᾽ (Βρ. Τοι πο᾽8 Ἀεῖ, (αὶν. ρΡ. 118. 6ἀ. 
1812.) ΤΙ8 νίενν οὗ (Π6 βυῤδ]θοῖ 18 ρογίδοι! Υ δς- 
οοτγάδης σις (Πδὶ ἰδκθὴ ὉνῪ ὙΠΘου γ]αοί, τψῆο ([0]- 
Ἰονίηρ [Π6 πηοϑί ϑιϊηθηΐ ΕΔΓΠΘΓ5) ΟὔΒΟΓνΘ8 : “ὁ [ ψ6 
θῈ δοςθρίδθϊα ἰο αοά ἔγοπὶ ψόγκβ, ρζᾶσθ ἢ88 Ὧ0 
ἸοΏμΟΓ ΔΠΥῪ ὈΪδ66 ; βίῃςθ 1 ρσγοθ ἤανα ρίδοθ, ψοσκβ 
ἃ 6 ΡὍΠΘ, δηἀ οχίϑὶ η0 ἰοῆρασ. ΕῸΓ Ψψἤθγα (ἤΠ6ΓΘ ἰ8 
σταςα, ΜΟΣΚ 18 μοἵ ργδοα ; ἃηἀ ψῇθγ ἰἤογο 185 ψοσὶκ 
στᾶςθ 18 ῃοί." 

4 Τὴ τἢ6 οουγδα οὗ ἢΐ8 ὀχροδί(ἰοη (ἐοετηθά, 88 υὑϑ08], ου {Π6 πιοδὶ 
ἡυαϊοίουβ ἄγοεκ ἘλίΠ6γ8) ἢ6 Θομιραγεδ ἴῃ λεῖμμα ἴο ([Π6 ννΣϑαὶ ἰεἴϊ, 
δον ἴῃ οἰαβ᾽ ἢα8 Ὀδθη βεραγαίθα ἔγοτῃ ἱῖϊ. “Ἅ Τῆι (88γθ 6) αοὰ 
168 ἰο Ὠἰπιϑεὶβ (Π6 σοοί, γε)εοϊίηρ ἴπ6 ὈΔα." ““ΤἼδ κατ᾽ ἐκλογὴν 
(ςοηκίηυ68 86) [88 Γϑίδσαεποε (0 (ἢδ Ἵχογῖίοηϑ δηὰ οηάεανουϊβ οὗ 
1Ἰη6ῃ, ἤγουν ψὨἱοἢ {παν ἃγὰ ἄξιοι τοῦ ἐπιλεγῆναι. ΤΊι6 ἴξδετω χάριτος 
ἀραὶ ρῃαίεβ ἴδε βαἰἶ οὗ σοὰ. Ηδξηςε ἴΒοθε {πδῖ σγεγα ἀδβίγουϑ οὗ, δδὰ 
οὐλυταοοα ἴδια οἴεγβ οὗ δα νϑοη, τνεῖε βανθὰ, ννῆο 86 αἷδοὸ ἴἢε 
νἷε οὗ ἀοὰ. ἀοὰ ᾿)ὰ8 (Πεγεοσε ποέ γοϑεοϊοὰ ἢ 8 μϑορὶε (δῖ 18 ΟΓΙὮΥ 
οἵ βαϊναῖίοη.᾽" 
Οη ἴπε νογὴβ ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκ ἔτι γίνεται χάρις ατγουϊϊυ9 ΤοτΏδγΚκα : 

«« ος οοιηραγαῖἑνὰ ἀἰσίιηι : ροίεϑί οἴ ἢ ορδγδηκὶϑ Ὀδποβοίυτ οὐη- 
βειτὶ, ϑεὰ ἴυης τπΐθυδ ἀρραᾶγεῖ Ὀεηεῆς! τηαηίυάο. Επ ὀξύμωρον. 
Νοῦ οδὶ νϑτὸ ἰάθη ψφυοά Ὠὶς ἱγαοίδιαγ, εἴ φυοά βυρτα ἰηο οαρὶ 8 4. 
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. ἤ. τὶ οὖν; ΤὨ]5 8. ηοῖ ἴο 6 οοηῃβίἀοτοά, νἱὶῇ 
Κορρθ, 88 ἃ πηῆοζα ἔοσιηυΐδ ἰγδηβι 018. ΤΊΘΓα 18 8 
βυθδυαϊτίοη οὗ ἐροῦμεν, ΟΥ λεκτέον. Ηδρτα, ἴοο, ψὰ 
Ἰηι180 ΒΌΡΡΙΥ 806 βθηΐθηοθ ργϑοθάϊηρ. Οτοίυβ 
οἴκδιβ {Π6 ΤΟ] ον ηρ : “8 608 υὶ Ο11π| 41:81 πογδηΐ 
8 [)6ο, 4 ἀδβρθοῖοβ ἢ ΠΟῇ 858η6 ;" (ἝἌγρζΖον. ““ ἀοσ68 
ἴὰ αυτάσῃ, Ρα40}}6, ψ{16508 ὩΟη 58ιΠ]ρ]Ἰοἰοσ, π6 6 οτμηὶ 
ἰΘΙΏΒΟΓΘ ϑαρτορϑίοϑθ 6886 ἃ [)6ἱ Ἰυδιι1ἃ (4 Θος] 651ἃ 
8Δηςί8) ; οἴ τηδηϊδδίυ) οβί δυΐθῃ, ἱὩσθηΐθη ΘΟΥΌΤΩ 
πυηογυ οχοϊυαὶ." Τηθσθη σοϊηδβ ἰ(ἢ6 ΔΗΒΜΘΙ, ἰη 
{πΠ6 ᾿ηἰετργοίδοη οὗ σψῃϊοῆ ΟὈΟπηπιθηϊδίουβ νΔΓΥ. 
Μοβί οὗ {πθ 8858] {πΠ6 [Ὁ] ον Πρ 88 [Π6 8686: 
«« Ὑγηαῖ 1[Π68 στοαίογ ρασί οἵ (Π6 [βγδβ] 68 866Κ, (Πα 
11 Οθίδιη8 ποῖ." Βγ ᾿Ισραὴλ 15 τηθδηΐ {Πδἰ ἔχΥ ρστοδίοῦ 
ΠΡ οἵ, δηά, ἐπ α πιαηΉ Εν, 41} ἰβγδοὶ, ν ῃ]οἢ αἰαά ποῖ 
οἰἴονα ἴῃ 906808 (Ἤγιϑι. Μδην ( ομητηθηϊδίογβ τη Κα 

{Π|6 βθηΐθηςθ ἰηἰοιτοραῖνο, δηἀ Γοηάογ [ἢ 8 : “ Ουϊὰ 
᾿στίυγ! Βγα 6} {18 ἤθη σοηερι 1ᾶ αυοά, ἰΔηῖο 5ίυϊο 
ορίδθδμπί δίαιια δοίαυδη ἡ τοὺ νϑσο, ποηΏ1}}15 
θοόγι υἱΐαιια σοηερι.᾽" ΒΒυΐ {Π6 ΓΘ Β6ΘΙΒ ΠΟ ΓΘΆΒΟΉ 
ἰο ἀσνιαία ἔγομι {Π6 σοπητηοη ᾿πἰογργοίδίίοη. Βγ [{Π6 
τούτου ἰ56 τηθδηΐ Ἰυ8([Πσαίίοη, δηα δοοσορίδπος σὴ ἢ 
Οοά. (ὅδε 9, 81.) Ὅτοιῖ. οὔβογνθβ {πὶ (Π6 σδϑιι56 
ΨΥ (Π6Υ αϊά πος οδίδί!η ἰΐ 15 ἴο Ὀ6 δουρᾷῇί ἴογ ἔγοτη 
9, 82. 10, 8. ΤὨΡοΟρΡὮΥ. ἰαγ8 ἀοόνῃ τΠ6 σοπηδχίοῃ 
δηἀ 86η86 1ἢ8: ““Ηανίηρ βῆονη ψηδίὶ 18 στγᾶςα, 
Ὠδίηοΐυ, (ῃδι 1{ 18. {Π6 ρῃς οἵ αοἄ, δηὰ [8 βοραγδίθ 
ἔγοτη ψόῦκβ, {Π6 Αροβίϊθ ργοςσθθάβ (ὁ β88Υ {πὶ {86 
15γδο 65, (πουρσὴ (ΠῸῪ βδουρῆς ἴο 6 1υ5{{Ηῆᾳ64, ἢανα 
ποί οδίφιποα 1ἴ, θΘσδιι86 {Π6Υ δουρἢξ 1{1η (Π6 ψτοηρ 
ΨΆΥ, ἃπά ἔγτοιῃ τρογῆδ, ἴὴΏ ψὨϊΟἢ 1Ὁ 18 ἐπηρΟΒ81016. ἴο 
πηὰ 11." 

ΕῸΓΣ τούτου, την Μδο. δηὰὲ Κι 08 γοδα τοῦτο, 
ΨὨΙΟΝ 15 ργοξογγθα ὈΥ πιοϑί ΟΥἰς5. ᾿Ἐἢ8 δθη56, ἰη- 
ἀοοά, ψ1}} γϑοιρδίη ἰἢ6 838π|6; Ὀυΐϊ (ἢ6 οοπμϑδέγμοξίοη 18 
ποῖ 6514015ῃ6 6 Οἡ 8Δηγ σοοά Δι Ποῦ γ. ΕοΓ [ἢ ροοῖίς 
βγηίαχ ἴῃ Ηοῃι. 1]. ξ. 460. δΔηὰ Ψ. 821. 8 ποῖ ἴο δ6 

ἸὺΪ ἀδ )υβι{12 εἰεοιίθιι5, μος ἀδ οαυεῖ5 {δοίδίαγ: ἰδὲ λογέξεται κατὰ 
χάριν. Ἦΐϊς λεῖμμα χάριτι γέγονε. ἴπιο εἰ νἼϊα εἴεγηδ ἰδ] χάρισμα 
6, 23. ἰία δοοὶ ρίτλι8 χάρι» ἀντὶ χάριτος, Φοῇ, 1, 16.᾿" 
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αἰ παθά ἴθ. Αηά ἃ8 10 {Π8 ρᾳϑ8ϑάρε οἰἰθ4 ὈΥ Ὗ᾽ ὁ[9. 
ἴτουι ΕΒπτὶρ. Ηδο. 561. τοὐμὸν μὲν οὖν, ὅσονπερ ἠθέλεον 
τυχεῖν, ἐστι, [6 γα (ἢ σοηβεγαοίίοη 18 ἀἰθδγοηι. ΤΏ6 
ΟἴΠδΥ ραϑϑᾶρα8 εοἰἰοεά ὈΥ Ῥ'΄ εἴβ. δγὸ π||86 ἴο {Π6 ῬΓ- 
Ροβ6. Οη ἔϊε οἴδεγ βαπα, {Π6 βγηΐαχ οὔΠ6 βθημῖν 
18 βιρρογίοα ὕγ {π6 δυϊπουῦν οὗ τπ8 δοβϑὲ ατθεκ 
ὙΓΙΙΟΓΒ, δπεὶ ὁσοιγ ἰη ΗδΡ. 11, 58,, δηὰ Ῥίον. 9, 97. 
[{|5 ποῖ ἱπιργοῦδῦϊα {πᾶΐ τῆ ὅ ρτοοσάϊηρ οςοδοίοηρα 
(ἢ6 δοσυξαίϊνα ἰο "6 δἀορίδά. 

Ὀάδῦρζον ν89 ἢδτε οἰϊεά (ἢ ἤΟ]οννὶη᾽ μαϑ9868ρ 6 ΟΥ̓́ΡΗΙΪΟ 468. τοὺς μὲν 
γὰρ εἰσάγει μηδὲν μήτε θητοῦντας, μήτε εὑρίσκοντας, τοὺς δὲ ἐν ἑκατέ- 
ρῳ κατορθοῦντας, ἐνίονε δὲ θάτερον περιποιημένονυε᾽ ὧν οἱ μὲν δητοῦντες 
οὐχ εὑρίσκουσιν, οἱ δὲ εὑρίσκονσιν οὗ ϑητήσαντες. Οἱ μὲν οὖν μήτε 
εὑρέσεως μήτε ϑητήσεως ἐφιέμενοι, τὸν λογισμὸν ἀπαιδευσίᾳ καὶ 
ἀμελετησίᾳ χαλεπῶς ἠκίσαντο, καὶ δυνάμενοι ὀξὺ καθορᾷν, ἐπηρώ» 
θησαν. ---Ὁ: γὰρ ἄν ὀλιγωρήσας τοῦ διδάσκοντος ὑπὸ ῥαθυμίας ἐμ- 
φύτου τε ὁμοῦ καὶ συνήθους, τὰ μὲν πρόσω καταλίπη, δ ὧν ὁρᾷν καὶ 
ἀκούειν, καὶ ταῖς ἄλλαις δυνάμεσιν ἐστὶ χρῆσθαι --- ἀψύχον καὶ 
κωφῆς λίθον τρύπον στηλιτεύεται. Οὐ γὰρ ἔσχον οἱ τοιοῦτοι τρόκοι 
καρδία» σννίεναι, καὶ ὀφθαλμοὺς βλέπειν, καὶ ὦτα ἀκούειν, ἀλλὰ 
τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ ἀνοήτον καὶ πάντα πηρὸν βίον ἀβίωτον ἐαντοῖ! 
ἐξειργάσαντο, οὐδενὶ τῶν δεόντων ἐφιστάντει. 

γ. καὶ ἐκλογὴ ΑὈδίγαςϊ ἴον {Π6 σοπογοία οἱ ἐκλεκτοὶ : 
881η 2, 25, 8,80. 15, 8. ἡ περιτομὴ Δηὰ καὶ ἀκροβυστία. 
ΤῊϊ5 ἢ45 [6 58Π18 86η86 88 (ἢ6 τὸ λεῖμμα κατ᾽ 
ἐκλογὴν χάριτος ἂὶ νΘΓ. ὅ., ὨΔΠΊΘΙΥ, {Πᾶΐ ὙΟΓΥ 5ΠΊ8]}}, 
θυΐ δεἶδοὶ δῃὰ οἠοίοο ρογίίοη οὗ ἰδ 2678 ψΠ0 Ππδὰ 
[10 1η ΟἼ γιέ, δηὰ (ἢιι8 οδίαϊηθα υ8{|Πσαιοη δηΐ 
δοςσθρίδησο. ΕῸγ νῆϊοἢ ρυγροβα Οτγοίυβ σου ρΑΓΘ8 
ΠΏ) 4η. 11, 15. ἐκλογὰς αὐτῶν, ἐπεὶν οἠἤοῖσο για. Απὰ 
6 δάιϊς, ἰῃδι 6 ἅγθ βοσα ἴο υηάογϑίδηά (ἢ ἐκλεκτοὶ, 
οι οἰ ϑοῖμ, ἃ8 κλητοὶ ϑΌρΓΑ; ὨΔΙΊΕΪΥ, [ἢο86 ψῇΟ 
πᾶνα Γοοοϊγοα ρῆοαῖ ὈΘηοῆϊβ ἔγοη αοά, δηα ἢδνα ποί 
πορ]οοἴοα ἰο 86 τῃοη. ΤΠΘΟΡὮΥΪ]. τουγαγκβ {Παΐ ἐπα 
(ογηὶ ἐκλογὴ αἰβρίαγα (ἢ ργδϑαίηθβθ οἵ (ἢ6 ὈΘηρῆί8, 
δη4 5Βῆοννβ {δἰ [ἢ6 ψῇο]6 γϑβ} 18 ἔτομῃ ἴῃς ρτδοα οὗ 
Οοά. “Τῆυβ νὰ (448 6) {Ἀγ Π ΑΡΙΥ 5ΔῪ ὁ δεῖνα 
ἐπέτυχεν, ““ 8.0) 8ὴ ΟὟ6 ἢδ88 δ [88 πηλτκ, δπα ἢα8 
Βδθη ἴθ Κὺ :᾿ Ὀγ ψῃςἢ ψῈ τηθϑη ἀπόνως εὕρημα εὗρεν. 

8. οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν. ΤΠ δε8ὲ (οιημθηίδ»- 
ἰαίοτϑ, Ὀοἢ οἵ δῃοίθης δηἀ τηοάθσγη {{π|68, ἃσθ ἀρτϑϑά 
{πὲ {π|5, {Π͵π ΔῊ ΟἾΠΘΓ ρᾶβδῖνα νϑυρ8, ζυδὲ ἢδνα 
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8. ΤΟΟΙΒΓΟΟΑΙΪ Β86Ώ868; 48 1 2οἢ. 12, 40. ἔτι πεπωρω- 
μένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν. 80 ατοῖ. ἱπάμγιμογμηΐ; 
““ὩΘΙΏΡΘ ΡῥΓΟ]αΙςΙ 5 50.15,᾽᾽ 2448 Βοβθηῃ. Τῃα νογὺ 
πωρόω, ἵἴτομη πώρος, ΡΓΟΡΕΟΙΙΥ 9:5 Ώ1Η65 οαἰΐο οδάμοετνο ; 
Δη( πωροῦσθαι 15 ἀμ ίτ: ΔΡΡΙΪΕα ἰο ἀδῃοία Ὀεϊηρ 
͵7)αἰ, «ἐωρίά, ἀαῃηὰ 4130 δέϊπα ;Ἐ δηὰ βίηςθ, 'ἢ {ἢ 656 
04869, (Π6 ἠδίιΓγαϊ 56η86 18 ΟΙΓΠΟΙ ἰοδέ ΟΥ ψοαΚοηρά, 
186 ψοΓγά σοιη68 ἰο ἀεπῃοῖθ μοϊηρ (48 Ἧ6 380) οαἰΐοιδ 
ἴο 8Υ 86η86 οἴ ν!τίι6, Ὠδγάἀδηρα 1ἢ σοπῃδβοίθηςο, 8ηά 
ΠΟΠΒΘΑΌΘΠΓΥ ν]οῖοι5 ἰη σοηάποί. 

8. ἔδωκεν αὐτοῖς ὃ Θεὸς πνεῦμα κατανύξεως. Τῇ 
δῦονο β6η{᾿πηθηΐ 18 ΠΟῪ Πσοπῆγιηθα ἔγοπι ραβϑᾶροβ οὗ 
ἴἢ6 ΟἹ Ταεβίαπιθης, ψῃογα τπΠ6 Ῥγορῃοίβ σοπιρδίη οὗ 
ΒΙΠ1]ΔΓ Ὠδγάη685 Δηα ἱμιραοηϊΐθηοθ. ὅ6θ 4 (ον}γ. 8, 
14 ἃ 1δ. 
ἼΠῈ αυοίδίοπ 15 τηδάθ πρ ἤτοι 5. 29, 10. 6, 10. 

8η4 οι. 99, 3. Ἐτοῃ ἰδ ΤΌΓΠΊΘΓ 95 ἰδ κοη (ἢ8 
πνεῦμα κατανύξεως, Δηἃ ἴτοιλ ἰῃ6 ἔψοὸ ἰδίίοσ {ῃ6 
ὀφθαλμοὺς---ἀκούειν. ἍΜ 1} τοβροοὶ ἰο {Ππ6 πνεῦμα κατα- 
νύξεως, ἰξ σἀππηοΐ ἢεγα (ποι Πϑιαπάϊηρ δὶ (ἢ γγ- 
βοβίοῃῃ δη [ἢ6 ατεοῖς (ὐμηπηοηίδίοΓβ ΤΠ ΔῪ ὑγρθ) ἀ6- 
ποία οομιρωποίϊοη; ἃ8 1 ἴτοῃῃ κατανώτω, Ὀαΐ, ὈΥ͂ ἃ 
136 σοπῆηρά ἴο (6 δερί., ᾿τηυ8ὲ 06 Βυρροβοα ἴο σοιῃς 
ἴτοιῃ νύόω, ψἤδηςσα νύϑω, νύστος, νυστάφω, ὅτα., δηά ἴο 
ἀεποίθ ποάάϊηξ, νυσταγμὸς. (8εε Ώδη. 10, 4.) Ηδθηςα 
(6 δδρέ. γθπάθγ ΣΝ 2 (ἴο Ὀ6 ἀμη)0), δηᾶὰ ὈΘΥΤ (ἰο 
Ὀ6 5116ηΐ, ἐμηιδ), ὈὉΥ κατανεύεσθαι : δῃᾷ ἧἢοτα Δαυιδ 
ἴον κατανύξις ἢ848 καταφορὰ. Πνεῦμα κατανύξεως, {ἰἸ6ῃ,, 
ἠφηοίεβ α δέαίε οὐ πιπαά δἐμρία, απὰ ἀεεδέϊέμές ο αἰΐ 
δ6η86 οἢ φοοά απά ευϊΐ. ἴπι οτηρίογίηρ {Π6 Ρᾶ588ρε οὗ 
15δ΄ῖδῃ, 6 Αροβι]α ἢ88 σπμδηρεά (ἢ6 Οτγοθῖς νϑγβίοη 
πεπότικεν ὑμᾶς ἰηΐο ἔδωκεν αὐτοῖς, ὅζο.; ψηϊςδ, ἔτοιῃ 

ἃ 966 ἴδε ηοῖα οἡ Μασκ 6, δ4., υβεῖα 1 Ββαν δῃούγῃ, (μὲ ἱΐ βοῃγ6- 
{πιο ἀεηοίοθ ὑπὸ δοαὶγ συυδίδῃοε το βτονγδ ΟΥΟΣ [Π6 αγ68: δηὰ 
βοησο ἰἰ ἰδ 0 τοηάον παῖ ἴΠ6 δηοίοηϊς Ἰοχ σορτδρῆοῦ δου ἃ ἢανο 
ἵν {Π δβῆβϑθ, “" δεΐηρ ὑΠΠπά|ε.“" Οὐυἱΐδ᾽ ππθοθβδαρυ, (Πα Γεοσα, 

5 ἔῃ οοπ)]εοΐυτα οὗ Κοργε, (δαὶ ἰπ Ἠεεγοῖ.. [Ὁ ἐπωρώθησαν. ἐτυ- 
ώθησαν νὰ φιοιϊά γεαὰ ἐπηρώθησαν. Τα ρμγεδεῶΐ γεδαϊηρ ἰδ ἀε- 

ὉΥ ἴδ οτγάο [1ογασύτω, ἀπὰ οοηβετοοθὰ Ὀγ δι άδο, δΔδδῖ δῃηοίῃογ 
Ῥαβεδρε οὗ Ηεδγοῖι, πεπωρωμένοι, ἐσκληρωμένοι, τετνφλωμένοι. 
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1Π6. ροηϊα8 οὗὨἩ δητιθηῖ ἰδησυδρθ, πηι τῆσϑῃ, “Οοά 
»εγπιέοά τ[Πθτὴ ἴο Ὀδοοιηδ βυςἢ." (Κορρθ.) Οἱ {}18 
86η86 οὗ ἔδωκε 6 Ὀοϑι (οιημηθηίδίογβ, οί δητοηΐ 
Δηἀ τηοάστγῃ, ἃγΓα δργεθά. ᾿ δὸ (Ἰγυβοβί. οὐκ ἐνεργείαν 
δηλοῖ, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ συνεχώρησε. Δηα ΤΠΘορΡΗΥΪ. 108. 
κατέλειψεν αὐτοὺς ἔχειν, συνεχώρησε, ἀφῆκε: Απά 80 
ἸΤπεοοάογοῖ δηὰ (ουπηοηϊι5. Οτοίλυ δηὰ Ηδηηοηά, 
ἴοο; ᾶνα ψ6}} 1] υϑιγαϊοα [Π6 ἴοτοθ οὗ (ἢ 8 κατανύξις, 
88 1 Γοϑρθοίβ ἴῃ 168 ἴῃ {Π6 {πὴ6 οὗ ΟἸγϑὲ δηά {Π|6 
ΑΡοϑβι1688. 

ἈΞ Απὰ 6 ἐχρἼδίηϑ ἴῃς κατανύξιν ὈΥ τὴν πρὸς κακὰ ἐπίμονον καὶ 
᾿ἀμετάθετον ἕξιν τῆς ψνχῆς : δαάϊηρ,, κατανύσσεσθαι γὰρ ἐστι τὸ ἐμ- 
πήγνυσθαι πον, καὶ προσηλοῦσθαι. ῬΥ Ὠΐς, ἱπάδεά, ἀδβεγνοβ ρτοδῖ 
διιοητ 0, ἀπ 18 ΝΕΡῪ ΔΡΡ]1640]6 ἴο {ἢ δίαϊθ οὗ [πε υητερδηογβδίοα, 
νῦο, (ΠὨουρ ἢ ΤΠΕΥ ἤᾶνα {Π6 ο6 διεδέδηιο ρίνοη [6 Ππ|Ί, ΔΓ, 85 ἰἴ Ἰνέγο, 
παϊϊοα ἀον ἴο (ἢ τοῦ] δηὰ (Πα Βαβῇ ; 7υ5ῖ 88, ἰῃ [ἢ Ὀδδιι ἔα} ἸΔη- 
ξυορε οἵ ΟΝ ΕΣ, (Τα, 1. δ.) 

« Βγυΐοε ὑγδΖα ἰ;ς τηουπηίαϊη-ἴορ, τ» ἔδοςϑ ργοηΘ 
Απὰ ογεβ ἰηίθηΐ ὉρΟοῺ {6 ΒοδΏΥ Ποὺ 
1τ γε} 48 ἴπθπὶ ; ΟΥ̓, τοουμπθεηΐ Οἡ 119 Ὀγοῖν, 
ἘἈπυνίπαῖα Ὠεδά ε85 οἵ (6 δοθῆβ οιιϊϊβργεδά 
Βεηαδίῃ, Ὀεγοηά, δῃὰ βίγεις ίπρ; ΔΓ ΑΥΡᾺΥ 
Ἐτοαλ ᾿π]δηα γορίοηβ ἴο ἴΠ6 ἀἰδίαηϊ πηδΐῃ. ἢ 

ΤῊΪϊθ ραββαρβ ὈγΪΏρΡΒ ἴ0 τὴν τηϊηἀ ἃ ρϑγΆΠἷ μα οὗ ἐχαυϊϑῖία Ὀδδαΐν ἰῃ 
Ῥίαίο ἀ6 Ἀεριῦ. ]. 9. μ. 737 Ε. ἃ 758 Α. οἱ ἄρα, φρονήσεως καὶ ἀρετῆι 
ἄπειροι, εὐωχίαις δὲ καὶ τοῖς τοιούτοις ἀεὶ ξυνόντες, κάτω, ὡς ἔοικε, καὶ 
ἐχρι πάλιν πρὸς τὸ μεταξὺ φέρονταί τε, καὶ ταύτῃ πλάνωνται διὰ 

βίον ὑπερβάντες δὲ τοῦτο, πρὸς τὸ ἀληθὲς ἄνω οὔτε ἀνέβλεψαν, πώ- 
ποτὲ οὔτε ἠνεχθησαν᾽ οὐδὲ τοῦ ὄντος τῷ ὄντι ἐπληρώθησαν, οὐδὲ 
βεβαίου τε καὶ καθαρᾶς ἡδονῆς ἐγεύσαντο' ἀλλὰ βοσκημάτῶν δίκην 
κατὼ ἀεὶ βλέποντες, καὶ κεκυφότες εἰς γῆν καὶ εἰς τραπέϑας, βόσκον- 
ται χορταθϑόμενοι καὶ ὀχεύοντες, καὶ ἕνεκα τῆς τούτων. πλεονεξίας 
λακτίϑοντες καὶ κυρίττοντες ἀλλήλοις σιδηροῖς κέρασί τε καὶ ὅπλαῖε, 
ἀποκτιννύασι δὶ ἀπληστίαν. ᾿ 

Οη ἰδὲ ψ}.0]6 οὗὨ {18 δυδίοοι {π6 ἔο)]οννηρ ὈΘαυα! ᾿ἰμ68. οὗ [ἢ 
δϑονο-τηοπίοηρὰ Ροοὶ (1. δ.) ἅγὲ α͵80 νϑΕῪ ΔΌρ]1680]6 : 

“«Ῥγοραβ6 ἢϊ8 Ποαγί ἴο ἰάοἷβ, ἢς '8 μοὶ ἃ 
ἢ 81}}γ ἀοίαρε οἡ ογεδῖϊθαά τ ηρ5, 
Οὐδ εβ8 οὗ ἢϊ8 (γοαίογσ. Απά {πδὲ ἰονν 

ΟΑπά βογαϊὰ ργανἰδιΐοη οὗ Πἷ8 ρον γδ 
Το ἃ νἱ]ε οἱοά 80 ἄγεβννβ πίῃ, Ῥ ἢ βιιοῇ οτος, 
Ἠοβ.911688 ἔγοι) [ἢ 6 σϑηΐίΓα ἣα βῃουϊά βθεῖκ, 
Τα 6 αἵ ἰδϑῖ ἔογρεῖϑ 'ξ, ΑἹ] ιἷ8 ΒΟρε8 
Τοηά ἀονγηνναγαϑ; ἢ 8 δι Ὀϊ(ΙΟη ἰδ ἴο δἰηΐ, 
Τὸ τεδεὴ ἃ ἐδρὶἢ ρῥγοίουπαεογ 3{}}}, δηά 511}}} 
Ῥγοίουπαογ, ἰὴ [6 [Δ ΠΟΏ 1638 ΑΌΥ88 
ΟΥ̓ }]γ, ριυηρίηρ, ἰὼ γμιυγβαϊ οὗὁἩ ἀδαῖ!." 

».-.......-...-ὦςο; 5. “ὑπ 
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“Τῆς ψογάς (ο]Π οσηρ, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν, ΔΤΘ 
οχοροίιςαὶ οὗ τῆ6 ρτγεοβάϊηρ, 8δηα ἀγα ψ6Ὲ}} Ἔχρ]αϊηρά 
Ὀγ ΤΠΘΟΟΡὮΥ]. “Πανίηρ᾽ Ἔγ68 ἴο 866 {Π6 τηΐγδο 68, δηά 
ΘΆΓΒ ἴ0 ἤρδΓ [Π6 ᾿Π5{ΓΠοῖ]σἢ5 οὗ 186 Ι,ογὰ δηὰ {ἢ6 
ΑΡοϑβε[68, γεῖ 80 85 ποῖ ἴο 86 οἰ Π6Γ οὗὁἩ [ἤδπὶ ἴο {6 

᾿ ΡΌΓΡΟΒΕ 1ηἰοηἀοθα.᾽ Τῆι5 Βοβθηη). σΟΓΓΘΟΙΪΥ γοργο- 
86 η8 [Π6 Β6Ώ86 88 [ΟΠ]: ““ ΝΟΙΓΠΟΓ {ΠΟ ΙΓ ΟΥ̓Θ8. ΠΟΥ 
ΕΔΓΒ Ψ1}} (Π6Ὺ υ86 ἀτρῃϊ. ΤἬΏΒ πιθϑῃ8 οἵ βαί νδί ἢ ἃγθα 
δῇ παηά, θυ τἢογΥ Κηονίηρὶγ, δηθὰ οἵ παῖς ον ν᾿} }} 
Γε]εςὶ (πθη}." Οη {18 ἑηγαξμαΐξίοη (τοί ἢδ5 διὶ- 
ΤΩΙΓΔΌΪΥ ἰγτραίθα ; δπὰά ἢἣθ 1:Ππ|ϑιγαΐθϑ {Π6 βοηϊζτηθηΐ 
θοιἢ ἔγοιι {π6 (Ἰ]αββῖοαὶ ᾿γιίθγβ, ἔγοπι Ψοβαρῆιβ δηά 
ῬΠΠΪο, δ ἔγοπι ἐἰἢ6 Βαΐϊῃοσβ. ΟΥ ἢ15 οἰζδίϊοπβ {Π6 
[ΟἹ] ον ηρ δ 16 πχοϑὲ ἱπιρογίδηί. Ὅταν γὰρ ὀργὴ 
δαιμόνων βλάπτη τινὰ, Τούτῳ τὸ πρῶτον ἐξαφαιρεῖται 
φρενῶν Τὸν νοῦν τὸν ἐσθλὸν, εἰς δὲ τὴν χείρω τρέπει 
Γγώμην, ἵν᾽ εἰδῇ μηδὲν ὧν ἁμαρτάνει : [τη Διο Ὀγ [1,γ- 
ουγρ. Οταῖ. οοπέγᾶ 1, Θδοοτγαί. Οἱ θεοὶ οὐδὲν πρότερον ποι- 
οὔσιν ἢ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων τὴν διανοίαν παράγουσι: 
[Ὁ] ον γ 6116). Ῥαίδγου 8, “ Θυΐρρα ἰΐδ 86 Γϑβ 
παθοί, υὐ ρἰοσυηαθ οὐ [ογίιπδιη πλιιδίυΓιιβ Θβί 
δι, σΟΏ51184 σοτγυπηραῖ.᾽" Αἰηπιδη. Μαγοβ]]η. 
“ δοϊδηΐϊ τηϑηυπ 1η]Θοἰδηςθ 08 αι18 Βου ΑΓ 86 η 8118 
Ποιηΐϊηϊ οἱ οοίυηα!ι." Τὸ νοὶ 1 δα, Αίμοη. δ16 
Ο. τὸν μὲν ὑπὺ ἀπαιδευσίας κεκωφημένον τῶν ὥτων ἐξελ- 
κύσας. ὅο [ἢ6 νὑ6}}:-Κηονῃ δάδρο: “Διιο8 ρθγάθσγα 
νοὶ ψΦυρίζοτ ῥτῖυ8 ἀσιηρηίδί. 

- 8. ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. [1 15 (ΓΚ γειηδιΚοά ὈΥ 
Κορρο, {πδὶ {πΠ686 ψογὰ8 νεγ σαἀάορά ὈΥ ἴῃ6 Αροβε!θ 
ἴο [ἢο886 οὗ 16 Ῥτορδοῖ, Ιηῃ οτάδθσ ἴο δοσοπηηοάδία 
1Β6τ ἴο ἢϊ8 ον [{π|68.; (οὗ ψἤοἢ 6 ἤανα δηο οί Γ 
ΘΧΔΠΊΡΪ6 ἴῃ 2 Οος. 8, 16.) 4. ἀ. “ δηά {18 {πεῖν οὉ- 
ἀυγδον, βυρίἸἶγ, ἀπά ππραηϊΐθησθ, ᾽88 σοπίηιοά 
ανθῇ ἴο 186 ργϑβθηΐ ἀδγ." 

9. καὶ Δαβὶδ λέγει" Γενηθήτω ἡ τράπεξα, ὅζε, ἴΙη 
(π6 Ρβαΐηι ἰο ΜΙ οἢ {Π6 ΑΡροϑβῖ6 ἤδγθ γεΐίθυβ (090, 48.) 
αν 8 ἀγα ἀδθηοιπορά ἀρδϊηϑέ ἴπο86 ψῆο ἢδα ᾿ηβιοιοά 
δῖον ᾿η}υγ68 οα {Π6 β8δογοαὰ ψτιίοῦ; 6Χ. στ. “ψἤθη 
Ι νου]ὰ δαί, {πὺ ρᾶνβ πὸ ραὶ] ἔογ ἴὈοὰ ; δῃά ψἤδθη 
Ι ν 5 {Πίγϑίγ, {ΠῸῪ ρανο πιῈ νἱῃθρὰγ (0 ἀγίηκ." Τἤῆδη 
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ξο ονΒ {Π6 δεπέϊηιεηέ : ““« ου]ά {Πδὲ ἐλεεῖν" οεσπ ἰΔ 06 
ΤΏΔΥ 6 1η8δ46 ὈΙΙΘΓ ὈΥ ΠΊΙΒΟΤῪ δηἋ τηϊβϑίοσαιπο." 
ὝΝΠςἶ βοηιπηθδηΐ 18 ἀσοοιπιοάαξεοα ΌὈΥ (Π6 Αροβίϊβ ἴο 
(Π6 ρῥγϑβϑθηΐ ρυγροβθ. 45 Π.αν ἃ ([6 τηθδῃ8 [0 88}) 
ἀδθηουησθθ αν} }]8 ἀραϊηβί ψιοΚοα τηθῃ, 80 4380 ψ1}} 
(ὐοά ἀναγ γοϊγιθυζίοη το Πο86 968 ἔογ {π6ῚὉ 1η]υγὶ- 
Οὐ δηᾶά οοπίυϊηδοίουβ ἰγοαιμηθηΐ οὗ ἰἢ6 Μοδββίδῃ. 
ΤΌ6 ΘΧργΓοββίοηβ, ἤούονογ, πο ποῖ Ὀ6 ἴοο τπαποὶ 
Ρτοββθοά. ΤὙΤΠΟΥ ΠΥ 6 τπἱηἀοιβίοοα ἴο σΟΏΨΟΥ ἃ 
Ὠο(ίοη οὗ Ὠινίηα Ρυηἰβῃτηρηῖβ οὐ Ἔν σὺ Κιηά. 

10 18 ονιάθηϊ ἰδὲ ὈΥ τράπεξα 18 τηθδηΐ, ὈΥ πχοῖο- 
ΠΟΙΏΥ, {Π6 ἔοοα ρ]ασδαὰ ὕροπ {ΠΗ .ἴ406. ([Π6 μιεαξ, 480 
οοπυϊοέμδ."Ἑ (Βοδϑητῃ. δηὰ Κορρβθ.) ΤΏογο ΔΓ6 ΠΊΔΩΥ 
ΨΑΥΒ ὈΥ ὙΠΟ Πγ6 818 ΤΔΥ θΘΟΟΠΊ6 ἐγαρδ δηὰ 5πα7Ὲξ, 
1. 6. ῬΡγοδυοσίίνα οὗ εν] δῃά πιβογυ, Ὀο δ σοηῃοραὶθά 
δΔη4 ορθῆ. Οη ἰμ6β6 866 ατοίυ5 δηὰ οἴπεῦ (οὔ- 
τηθηΐδίοῦϑ. 
 ΤΠ6 Ψογαβ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς ουρῇξ ποῖ ἴο ὃθ6 
Ὀηἀοτοίοοα 1η ἰἢς β5ᾶπ|6 βθῆ86 Μη τἢ6 ργθοθαϊηρ, 
παγίδα, θήραν, δΔῃά σκάνδαλον, Ὀυχϊ 1η ἰἢ6 ἰο] νην 
Βαη86 : ““δηά ΠΙΔΥ 80 ἢ ον} ]8 ὕ6 ἃ τοίγιυςοῦ ἕο 
{Π6πὶ ἔογ τπ6 1] 0168 ΠΥ ἤᾶνθ ἀοῆβ π|6." δὸ 
ΘΟ ΪΘιι5. σοηάθγβ: “αὖ ΟὉ τηδἷᾶ ἰδεοία Ριυπίδηίςογ :᾿ 
Δη4 ἢ σομηρϑγο8 διγδοὴ 14, Θ. καὶ τοῦτο ἀνταπόδομα 
τῆς κακίας αὐτοῦ. Αηὰ 118 τιοάδ οὗἉ ἰἀκΚίηρ (Π6 ψογάϑβ 
εἰς ἀνταπόδομα ἰ5, 1 Βηά, σοηβτεημοα ὃγ ΤΒΘοΟρὮγ]. 109. 
Δεικνὺς δὲ ὅτι ὑπὲρ ἁμαρτήματων ταῦτα πάσχουσιν, εἴπε 
τὺ, εἰς ἀνταπόδημα. 

10. σκοτισθήτωσαν---βλέπειν, '. 6, ΤΩΔΥ ΠΥ [4]], 
Κα Πη4 ρϑγβοῃβ, Ἰηΐο (ἢ 6 δν}}]5 ργεραγαεά ἔογ τΠ6πὲ.᾿} 
Ἐορ (ΐ8 185 8 ΘΧΡΓΟΒβίοἢ ποί υῃγθα ΘΠ ΕΥ υϑ6ἀ οὗἁ 
στοαί τηϊβογῖθβ. Βοβϑημι. δηὰ τοίβ ἰδία [ἢ6 ψογὰβ 
ἴο ἀδηοία 6 ἀαγκοηίηρ οὗ δ Ὀγ δος οη. δ8θ 
Τιατηθηΐ. ὅ, 17. 

10. καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς σύγκαμψαν, 1. 6. 
ΦγηΔ Κα {π6π ρΙΟΔΏ ὈΠΩΘΥ ἤθανῪ Ὀυγίμθηϑ, ΝηϊοΣ 
δον ἄοψνῃ (ἢ 6 Ὀδοῖ, δῃά ἔδέισιο [ἢ 6 Ὀοᾶάγ." Α ἤρυτε 
ΘΟΧργαβϑῖνα οὗ {16 πλβογθ8 οὗ θοηάδρα δηκ( δίανεσγ. 

" Ἰη (δ δᾶιὴθ βθῆ86 τράπεϑα ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἔδα ρϑβϑᾶρε οὗ Ῥίαϊο (6 ' 
ἌΡ. οἰϊοὰ οἢ γεζ. 8. 
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ΑἹΙ αὐ 9 “εἰ ἐ τ θη ΤΠ 6 ψογὸ δυθάυδα ὃγ 186 
Βουδῆ. 

ΤἬρΓΘ δὰ Οἵ ΠΒΓ {408 ἴῃ ψἢϊο Ὀοϊῃ ἐπ 656 ΟΧΡΓΘδ- 
9 ΟΩΒ τῶν Ὀ6 ἰακοη. ἼΠ6 Κἰηαβ οἵ ρυῃ!ϑῃτηδηΐ ἄγ ἰῃ 8 
ἱπρθηϊου 8} βίαϊοα Ὁγ ὕβερζον : 1. ΑΒ οἰῖο σογρογίϑ : 
ἀυτ οἴθυς ροΐϊμιβαϊι, ν]οῖα8, ᾳυθδίυ8, Θογὰπὶ αχίτὶο 
οὐάϊ, 2. Οροςοαίίο δηΐπιθ εἰ ῬεΓΏϊΟΪ68; ἀπ 
Μεββίδιῃ εἰ Ὀθηθῆς 6}1.8 σγαίίοβϑα ἤθη νἱάθηϊ. 8. 
1ατηηδ τογασι Θχιθιδγυτη ; ἀμ) βογνίταϊα ρεγροιυὰ, 
ἄογβο Ἰυρίίυς ἴπσυγγο, δὸ Αβϑγυ β, Ποιηδηΐβ, 4115, 
ΓΘ δ ζ Γ᾿ ΗΘ 6150 ργοόοροβϑβ ἃ ΤΟΤΕ δΡ᾿ ΓΙ[Ὸ5], Ὀυϊ, 
{Π1}ς, 1688 50114 τηοὰθ οὗ Ἰηἰεγρτγοϊδιϊοῦ. 
Με. Τυγποῦ πἰηΐο ἴἴ ἷθ ποῖ ἴο ὃε ᾿δέειτεά ἔγοω ἴθ δῦουθ αυοία- 

ἰοιδ, ἰπαῖ ἰϑαῖδ δηκὶ Ὀενίὰ μοὰ θοῇ ἴῃ νέενν (ΠῸ (εις νῦο του 
Τεεοῖ (Ὡς Μοεβδίδῃ ; θυῖ τπαῖ δῖ, ῬαὼΪ τρϑγεὶγ ᾳυοίοβ ἴῃς μαδϑδᾶρε ἴὸ 
βίιανν, (παῖ ἰΐ ν88 υπἀθηΐδῦϊα, ἔγομι [ἢ 6 ὅενν 8}. δου ρμίυγοδ, ἐπαῖ ροτ- 
8058 ὑγΈΓα [ἢ 8 δ) οοἰοά τὸ Οοα᾽8 )πἀϊοἶα] ρυπίοπιπεηΐ ; Πανίηρ υεῖ 
αϑοεγίοα ἴῃ (ἶν ννογ8 οἱ δὲ λοι. ἔτω., ἴ[αῖ δυοῖ γικ κιιοης νυ ργοάϊ- 
σϑῦϊε οὗἩ τς ὑπ ε]ϊενίηξ 7 εν. Βυῖ 1 οδὴ ὈΥ ΠΟ πιεᾶῃδ δεϑθηῖ ἴο 
{15 μοοϊοη. Νὸ οπρ, ἱ {πη Κ, σ8Δ} ἃ΄ τ[εηιἱνεὶγ γεδὰ τῃς ὅ8ι}} Ῥεβδὶα), 
δηι σοιραγα δἰ νυν ἢ νἢδῖ Ππαρμειμεά ἴο ουν δι δδηνεγ, τ Πουΐ δεε- 
ἴπρ {πῖ ἴξ νγϑϑ πιδαηΐ ἴο δῈ ργομῃεῖίς 8) οὗἁὨ δἰ5 διιδεγίηρν. 

11 Βα ὕεεὴ οὐδεγτεὰ ὈΥ πηγῇ εἰ μίεμβοὰ (σουμμοηϊζαϊογα (86 
ΗΠ γ) {αἰ (6 Ηεοῦγενν ννοτάϑ πηλν ἢ6 τεηδεγοθα ἰὼ {6 ἔτ υγα ἰδ" 
δίεβϑιὶ οὗ ἴπ6 ἱπιροεγαῖῖνα τηοο. ᾿[ἋὉ {{||8, ποννένογ, οἰἢγδοιυα ἤᾷνα 
Ὀδοη τηδάθ, (δθ6 ΨΦεπἰίηδοη ἂρ. 51446) δηὰ ἵἴ αὐ [αἴ {ΠΟΥ ἀγα ἠοῖ 
υἱἱενγ υπέουπαεα ; γεῖ (5 τηοας οὗ τα κΚίηρ; ᾿ῃΠΘῺ} 85 ἐς ῸΓ65 ἴ8 σΟἢ- 
δυιεὺ ὈΥ δενεγαὶ δϑιίοῖ [πἰεγργεῖοεσθ, δηά δυιοηβεὶ (ἢ τευΐ Τὴφθι 
»λῳίαοί, νιο (ἢ Ηγ ἔγοιν ΟΠ γδοοῖ ) τυ ΔΌΪΥ ΡΑΓΑΡἤΓΩδΕδ νὰσ. 9 
ἃ 10. ᾿Αμετάθετοί ὄντες ἐν τῇ κακίᾳ, τὰ ἔσχατα κολασθήσονται. 
γὰρ τράπεξα αὑτῶν, τοντέστι, πάντα τὰ ἀγαθὰ, καὶ ἣ τρυφὴ, μετα- 
βληθήσεται εἷς τοὐνάντιον" καὶ παγιδευθήτωπαν καὶ συλληφθήτωσαν, 
εὐχείρωτοι πᾶσι γενόμενοι, καὶ ἀεὶ σκάνδαλα καὶ προσκόμματα ἐν τῇ 
Φωῇ αὐτῶν ἔὄχην»τες. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐσκοτίσθησαν, 
καὶ οἱ νοητοὶ μὲν πάντως, καὶ οἱ αἰσθητοὶ δὲ, ἀπὸ τῶν συμφορῶν. 
Καὶ ὁ νῶτος αὑτῶν ἐκάμφθη" δονλεύουσι γὰρ τοῖς Ῥωμαίοις ἀτελεύτη- 
τὸν δουλείαν" τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ, διαπαντός" οὐδέποτε λύσιν ληψύμε- 
γοι ταύτῃς. 

11. ΤΠα Αροβιὶα δὲ ἰδηρὶ!ἢ σοποϊυάεβ ἢ18 ψΒοΐθ 
ἀϊβρυξαιίοη οἡ τμ6 νι ίϑάσιῃ δηὰ σγδαίηθϑ οἵ (σά, ἰη 
τοὐ]δοϊηρ [86 ὕδνν8 δηά γϑοθινίηρ [86 δ ηΈ|65, τ ἃ 

, ρᾶββαρ οὗ ΡΘΟΌΪΑΥ Ὀαδυΐν, δηὰ οαἰουϊαῖεα τὸ Ἔχοῖξα 
οἷν ἰρῆοδὲ δαὐπηϊγδίίοη οὗ τῃ8 Αροϑβϑέίθβ. Τῇῆδα βθπι οὗ 
1:18: Γμδὶ αοἀ πὰ μοι τΠ6 δεν, ἴῸΓ ἃ {τ6, 
ἰο τα͵]οοὶ ἰπ6 ἀοοίτίπο οὗ τὴ 6 Μεδϑίδι, ποῖ ἐμβαΐ 86 ἔδὶς 
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ΔΗΩΥ δα  δ.αςέϊοπ αἱ {Π18 (Ποῖ ἀρ ο] οἴ, δΔηὰ {Π6 ἰὨ ΒΟ ΓῪ 
σοηβοαυθσηΐ ὑροη ἰΐ, Ριυϊ ἴῃ ογάοσ ἐμδὲ [6 ἀοοίΓ 6 
1561 τηὶρσῃΐ 80 τυσῇ [Π6 τηοΓα γὰρ αἰν ὃς ἰγαηβιμτ 6 
(ο [6 (ἀὐθης1168 ; ΘΒρΘοΐΔ ἢ ν βίησα ἢ6 ἔογοβαν {πὶ 
(18. ν ΓῪ βαϊνδιίοη ψ ἰσ ἢ {(Π6 268 866 θαβίονοα οἡ 
(6 ΟΘ,Ε168 ῖσῃξ Ἔχοῖία (ἢ 6πὶ ἴο ἱπη:δία τΠοῖγ ΚΠ ἢ : 
(Πδι {ΠΘΓΘΙΌΓΘ εἴ Οθηῦϊο ΟΠ γιβϑ!]14η58 ουρ)ῖ, Πα 664, ἰο 
δάογθ (πΠ6 ροοάῃε88 οὗ (οάἄ ἰοναγάβ {Π6πὶ, μυΐ ὈΥ ΠΟ 
τη 68η8 (ὁ Ὀοδϑὲ ΟΥ̓ΟΣ, ΟΥ ἰηδβῖ (Π6 68 ; βίησα ψῇἢδί- 
νοῦ Ὁ] βϑίηρβ ὑπο ἐῃοιηβοῖίνεβ δχρογίθησθιὶ (ἢ 6 Ὺ 
οὐυρῇςξ ἴο 88Ἂγῖθα 8016}]Ὺ ἰο [6 Ὠίνίπα ὈΘηΙρηΥ, δηὰ 
ποῖ ἴο {Π6ῖγ ΟὙΤΏ ΠΏΘΓΙ5 ; ἰΔ8{}Υ, (παι (Π6 Ψ6ν8 (Ποιη- 
86 |νϑβ, 1 ΠΟΥ τοΐυσῃ ἰοὸ ἃ αίοῦ πη, τἸηΔΥ ΠΏΔΙΠΥ 
Θχρογίθηςα (ἢ6 βδῖη6 ὨΙνὴ6 ρΓᾶςο; πὰ εἶμ ψΨ1 
ΓΟΔΙΪΥ βοιηθίϊπιθ ἴΔΚ6 ρἷαςθ. (Κορρβ.) ὅ4866 αἷ8ο {πὸ 
Ὀἶδη ἰδ:ἁ ἀονη Ὀγ (δγρζον. 

ΤΙιΘ σθηθγαὶ τηϑδηϊηρ οὗ νϑσ. 11 δπα 12 18 [πῃ ἀ6- 
(41164 Ὀγ Μτγ. Τυγηθγ. “ΑἸμουρῇ (Π6 Ζ26ν}8 ἢᾶνα, 
ἴον ἃ {{π|6, θθθη ροτγπ 64 ἰο τοῦδ (ἢ6 (ὐοβρεῖὶ, γοῖ 
10:15, ΌΥ ὨῸ τη68η8, ἰο ὕῦ6 βυρροβοά {πὲ {18 15 1η- 
ἰοηἀοά ἰο εἴποις {Π6ῚΓ ἰγγανοςδῦθ γοδοίίοη δηὰ υἱέογ 
ταϊε ; 11 18, (πὶ (ἢ6 “ (ὐδη11|68 τηΔῪ {Π6 πηογθ γθδα νυ 
6 ᾿παιιοσοα ἴο τόσοϊνα {ῃ6 Θοερεῖ τ ΟΥ, “ {Ποῖγ (6Π1- 
ῬΟΓΑΓῪ ΓΟ]Θοοη ἢδ8 θθθη ἔοϊ ονθὰ ὈΥ ἢ18 σοηβ6- 
αυθηςο ;᾿ δηὰ [{ 15 ἴΟ Θχοῖὶθ {πὸ ζ6»}8 (αὐτοὺς) ἴο 
ΘιηυΪδίθ {Π6ῚῚ ΘΧΔΙΠΊΡ]6, ΌΥ δα Ὀτδςοίηρ {{Π|6 886 (Δ11ῃ. 
Βιιί, ογα {18 ἴο Ὀ6 {πΠ6 γϑϑυϊς, ον ναϑί ψουϊὰ 6 
{π6 θαηοῆϊξ ἰο τππδηκΊίηά, βίηςθ {ΠἸ6 1 ἸΠογ ΠΥ ργονθβ 
80 Ὀ6η6ῆσ 4]. Ηδ τῃδη ἄγανϑ (Π6 σοποϊυβίοῃ : “1 
ἀϊνίηθ νυ βϑάοπι σα0}868 δνθη {Π6 πη 6] 16 οΥἩἨὨΎ {Π6 7678 
ὁ δάνδησθ ἢΪ8 ρἴδῃ8, ὈῪ δχίθπαϊηρ (ΟΠ ΒΕΔ, 
ταυςἢ γαῖθοσ ν1}}] τῆς 8δπ6 ψιβάοιῃ τάκ {Ποῖγ βυὺ- 
τηϊβϑίοη ἰο {π6 ἰδ! ἢ οὗ {π6 (σοβρεὶ 1Πυϑίταία 118 ἐγατἢ, 
δηά ρῥτγοιηοίδ (ἢ θ6ϑι Ἰηἰθγαϑίβ οἵ τηδη κι. 
. ΤΠ]. μὴ ἔπταισαν, ἵνα πέσωσι; “ Ὦανο [Π6Υ 80 
βία 64, {παὶ τΠ6Υ τρῶς {4}1,᾽ 1. 6. “( Π48 σά 5ιις- 
ἐοτοὰ {ποι ἰο Ὀ6 πη 6]!]ανίηρ, [ἢ ογογ {πᾶ 6 τηρῶ 
τοηᾶογ {Π|᾿|π| υἹΓΘΓΙΥ πη] 56 ΓΔ ]6, Ποὺ 4 ἤορα οἵ 
βα]ναίίοη 9 Πταίω δῃὰ πίπτω ΑΠΌ, ἃ5 οσαμδο δηὰ 
εἤπεοί. Τῇ ἔογπιοσ βρη ῆο85 ἴο ἐγὶ αὐ, δἐμνιζίο, δηὰ 
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8150, ὈΥ͂ ἃ πῃηοίδρθογ σοπηήοη ἴο 81} {πΠ6 δηἰοπί ]δη- 
δυδροβ, ἴο 677, ἀοἰϊηφμονε; 1Π6 Ἰδίίοτ, ἴο [41], δηά 
8.30 τηθϑίδρῃουῖ σα }]}Ὺ ἴὸ οοπια ἴο τυ ΐη, ρογίϑὴῆ. Απά 
{πᾶ 1Ἢ τηϑὲ θ6 υππάἀογβίοοά οὗἉ σοπιρίεΐθ δηὰ 'γγερᾶ- 
ΤᾺΪΘ ΤΙΒΟΓΥ 18 οἶδα ἴγοπι [π6 [οἸ]ονσίπρ ψοσά8. 
(Κορρβϑ.) ὅδο ὙΤβθορυ]. ἵνα πέσωσι τελείως, μηδέ- 
ποτε ὀρθωθῆναι δυνάμενοι. ὯΝ εἴ. ἢ6ΓΕ σΟΙΏΡΑΓΘΒ ὀνιά. 
ῖ. 8,4, 17. Θυΐϊ οδ6 1 1π ρῥΐδηο (ΥἹχ ἢος ἴδηηθηῃ ὄνθηϊῖ 
ἸρΡβ. 11) 810 σϑαϊξ, υἱ ἰδοίᾶ βιγρογα ροϑδϑιῦ ἢιπηο : οἱ 
ΤΏΪΒ6Γ ΕἸΡΘΠΟΓ ἰθοῖο ἀρ ]αρβιβ 80 αἷΐο οσουγτγῖξ τοσὶ 
ἀ6 0118 υτ Γᾶ διιο. 

[0 18 ΜῈ] στοπιδυκοά Ὀγ δγρζον, ἐμαὶ 48 {Π6 ἰπὰ- 
ΡΙΘΙΥ οὗ {πΠ6 Οδηῖ 65 8 τπ6 σδι86 οὗ {ῃ6 6.8 
πανιηρ ἔοι θεν Ὀ6εη Ρυΐ ᾿ηἴο Ῥοββθβϑϑίοῃ οἵ Ῥδ[θβ- 
[1η6, 80 ὈΥ (ἢ6 οὐϑίίηδου οὗ {Π686, (ἢ6 Ποῖὶγ ᾿πῃογιῖ- 
δῆς 6 σαπλ6 ἴο [8}1} υπίο {π6 (θη 168." γε ἴδ. ἢδγθ 
οἰί658 ἔγοτι δὴ δηϊθηΐ σ᾽ οσδαίον [Π6 ΤΟ] ον ίηρ φυδϊηΐ, 
δυΐ δρί 1] 8ἰγαϊίοη οὗὨἩ 16 βιῦ)]οςῖ. ““ Θυδηήο θο8 
οαγτῖς οἵ σδαϊε, ἴῃ 6115 Ἰοοιπὶ Θαμ118 βίδευϊαγ δά ργα- 
86ρ6, 4οἀ ποῃ ἔμι586ὲ ἰΔοΐπ), ἶδὶ ὈΟ8, 4] σαγΙ581- 
ἴὯ08 οΓαῖ, σοοια886ῖ. [Ποὸ δυΐθη βθηδίο ρσγᾶνθ δϑί 
ἤδγο τϑιηοόνοῦα δαυυπὶ ἴῃ ρστγαίδιη δον 8, ροϑβίαιδπι 
86Π|6] Ἰοσυπι 6)]08 οσσυραν!. [18 1)εὺ8 δ. Β. ]αρ5ὶ5 
δι ἀ8518 δογὰπι ἀϊρηϊδίθπι σοπμοθϑϑὶί σοηθιι8, σοη- 
νΘΓ80 δυϊοιη [βγδοὶα δά ἢ δυπ), ργᾶνθ δὶ οἱ ροσάρχσα 
δοηΐα5 ἴῃ σγδίδπι [8γ6} Ἀγ π|.᾿ 

᾿Αλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι, δυῦ. ἐπὶ, “διι (οη]γ) 
ὃ. ἱμοῖν (111, Παραπ., Κορρα οὔβδῦνεβ, δἰ ἴπδγ βἰρ- 
ΠΙΗ68 {παν οὔξδησο, Ὡδιη ἷΥ ὑῃδα]ϊοῖ; οὐ (ἢ6 πιΐδεσῳ 
ΔγΙβὶηρ ἔτοπι 11, ἀπωλεία ; (5]ΊΠς6 πταίειν δῃα πέσειν Παὰ 
Ρῥιεοθαρά. δ] θι8. πδιμεε δάορίβ 1ὴ6 ἐαξέο)" Ἰῃ- 
(εγρτγοίδείοῃ, βίης {Π6 νογά, ᾿)6 βᾶγ8 πίλίέ αἰϊμά εἷς. 
οἰλδαῖν ροέεδέ. Ὗαι 1 οσδπποῖ ὃθ ἸηΔιιορα ἰο ἀδαπάοη 
(ἢ6 ξΌΓΙΏΘΓ. 

Αἱ σωτηρίᾳ ταυϑὲ 6 ΒΌΡΡΙ16ἃ ἐγένετο, [Κη ἔγοΠη 
γένοιτο. 

ΤΏ6 5βδηΐοποα 15 ἰἢ8 ΘΧΟΘΙ] ΠΥ δχρ]δίηθὰ ὃγ 
Οτοιία5 (85 ἐγδηϑαιθά ὈὉγ Τυτηθγ) “ ΤἼΘ ὑη 6] 16 οὗ 
Π6 76ν8 Ὀδοηοῆϊβ (ἢ6 (6 Ὠ{1|651ηὴ ἴψΧὸ ΨΑΥ8.: ἢγβί, Β6- 
οδ.56 {18 {8 πηδάσδ ανάσδηί, {παι (οὐ 4065 (ἢ 6 968 
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ΠΟ ἰη]υδεῖσθ, 1 οΔ] Πρ (86 6 η.1166 ἰο (Πο86 Ὀεησδέε 
ψϊσῃ (ΠΟΥ Πδἀ τε]εείεα (ςορ. Μεῖίὶ. 4, 14); δοὰ 
βδεσοπάϊν, Ὀεσδῦξα, 1 ἴμῈ στεδίαβί ραγί οὗ (ῃ8 εν 
Πεαᾷ Βοἰονοα ἴῃ (Ὠγίβι, {ΠΥ που] ὰ πᾶνο ορροβεά τ} 
δαἀπηϊϑδίοθ οὗἨ 106 (θη |68 πο {Π6 (δυγοῖ, υῃ]6588 
{86 ν βυρπιῖιίδα ἰο αἰγουπιοϊδίοη δη ἴῃς Μοβϑὶς ἰδν, 
88 18 ρἰαϊη ἔγοπι Αοίβ 16, 1. 21, 0. Βυΐ 5ἴηορ [0 γ 
ψογα πηυσἢ 1Π6 δΒιηδ οσ Ὀοάγ, (ΠΟΥ 6ΓΘ ηοῖ 8016 ἰο 
αἶνο αν ἰο {Π6 οἴδειβ. [Γἤυβ 48 Οαοά, ὈΥ 8 ν]8- 
ἄοια (γα ϊν δα πη γδῦ]6, Ὀγουρῶι ρον ουἱ οὗ ἀΑΓκΚη655.᾿" 

Οὐ {86 δοπέξπιοηἐ ἤθγα σοηίϊδιηοα Κορρδ τγεΐθγα [0 
Μαῖι. 421, 84. [Κὸ 1δ, 17. 18, 80 δη4 89. Αηὰ Πα 
οἰΐο9 Μιάγδϑον Τϑἢ ἔπ 95. Ουδηάο Ρεσσδσγιης [89 
ΤΑΘ 1125, Δυϊαία 1114 βδυηΐ οἱ ἀδία ζϑηι!ρυ5 πηυ πα]. 
ϑδηῃοαάγιη 1. {Π{τἰχὰθ Οριϑ τηδη πη ΘΓ βυηΐ, 
00 τηούο ρογάθγθπιμ πηυπ) Δ᾽ οι ὰ8 ο080.38.--- [2.0 518 
ἡει Ὁ. 5. Β. εογυπὶ αἰϊχηϊδἴδπι σοησαβϑιῖ β6Ώ1111- 
0.8, δοΏΨΘΟΙΒΟ δυΐδιη. [βγδαὶβ δα 1)6ι1π|, ζγανα 6δϑβὶ αἱ 
Ρεγάογα ζϑθηΐεβ ἰἢ σγαίδηι [5γα 6] ΠΓΑΓΏ πη. 

11. εἰς τὸ παραβϑηλώσα:ι αὐτοὺς, ““ Δηα (ἢΐ8 848 ΒΘ 6ἢ 
Ῥοστηϊ 64, ἔογ {π6 ριγροβα οὗ Ἔεχοϊπηρ [θη ἴο δηλἷ8» 
Ποη." Ου ἴΠ6 Ψογά παραξ. 5866 ῃοία οὐ 10, 19. 

19, εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου, ὅτο. 
ὙΠΘΟΡὮΥ]. Γοπηδγῖ8: Δύο ταῦτα βούλεται κατορθῶσαι, 
δι᾽ ὧν γέγει νῦν τὸ, τε παραμυθήσασθαι τοὺρ ᾿Ιουδαίους, 
καὶ τὸ καταστεῖλαι τὸ οἴημα τῶν ἔθνων. 
Το σεπεγαΐ βεβο οἵ (ἢ}5 νεῦβϑε 15 δ ΠΟΙ ΘΠ Εν οὔ- 

ψίου5: Ὀυΐ ἴο ἀοίογηης {π6 οχϑοῖΐ ἔογοο οἵ σογίδίη 6χ- 
ῬΓΘβϑί 8, ἃπα ᾿παϊσδία (Ππ6 πιιῖαα] ἀδρεπάρησε οὔ 6 
οἰαιιβεα, ἰδ ηοῖ 80 ο883Υὺ. Κορρα δδ8 ἴθγε δχογίϑα ἢὲβ 
1.5.8] ἀΠΠ σοηςο, δηα ποῖ ΜΠ ΒΟΙ δυσοοββ. Τῆς νογβδ 
σοηΐδίη5 ([16 8478) ἃ ϑοηἰ1πηδηΐ ὀχργθββϑα Ζισίοο, Π6ΓΘ 
ἐθ ΠΙΟΓΘΟν ΘΙ 8η 8η{{{Ππε815 θούνν ΘῈ εἰ δὲ τὸ παράττωμα 
--- ἐθνῶν δῃὰ πόσω---αὐτῶν : Ὀὰϊ {ῃΠ6 ΔΗ} ,65ὲ8 18 ἱγγό- 
συϊαγ, ΌΥ τ ΤὈΓΏΊΟΓ τοῦ ο Ὀοίηρ οὗ ἔνὸ ῥδγίβ 
ψὨϊοἢ ΤΌΓγπῚ ἃ ρᾶγα 6] 18π|: ψἤθγθαβ [6 ἰαίίον ἢδ8 Ὀυξ 
οδ. Τθ6 ἀεἤοϊοηΐς δροάοβίβ 48 θ6θη 8.1} }}γ γὸ- 
εἰογεὰ Ὁγ Ρ6, Ψῇο ἰαγβ ἀονῃ [Π6 σοπῃβίγμιοίίοη 82 
ἔο!οσο: εἰ ὃε τὸ καράπτωμα---κόσμου, πύσω μάλλον ἡ 
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ἀνάστασις αὐτῶν : καὶ εἰ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἔθνων, 
πόσω μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν ; 
τ 16 ρῥἰαὶπ ἰἢδὶ πλήρωμα σοτγτοβροπάκ ἴο ἥττημα. 

Κόσμος τουδὶ ΡῈ ἰΔΚαη 1η ἰ(5 {Ὁ} 86ῆ88, 88 ἀθῃποι 
4}} τῇ 6 πδιϊοῃβ οὗ {π6 ιηΐνογϑο, τους ἀἰκεϊπεϊοῦ οὗ 
ψονν8 οὐγ ἀδῃΐί)θβ, θυΐ ΘβρεςίδιΥ 1π6 ἐασέέεν. Πλοῦτορ 
τηι8ὲ Ὀ6 (Δ ΚΘῺ [ὉΓ πλουτισμὸς, [Π6 ἐηγίοἠήηξ ; τηοδῃθ 
οὗ δηγιοὨΐηρ;, Ὀ]οπείησ, δηὰ βανίηρ. ΚΟορρο τοΐδιβ ἴο 
Ηοῦτ. 11,40. ΟΥ̓ ἥττημα 11 185 ποῖ ΘδβῪ ἴο ἢχ {8 
δ6ῆ86. ΤΠ οἰ σοπηπηοηΐδίοῦ ΖΟΏΘΓΑΙΪΥ σοηάοσ ἰΐ »αι- 
εἶξαε : Ἐ.. Ν. αἀϊπιϊπμέϊοπ : ἰακίηρ (ἢ6 ορροϑβϑἰῖα πλήρωμα 
ἴο ἀδσποία »πωξἐϊέμαθ; 88 ἧττον 18 Οορροξαά ἴο πλεῖν. 
δ'αα γογβί. Ῥδγβιιβ, δηὰ Οτοῖ., ψῇο τοΐοσ ἴίο 18.831, 8, 
νεανίσκοι ἔσονται εἰς ἥττημαλ. Βιι 1 δϑδθηϊ ἰο Κορρδ 
{παὲ {πδι ρϑ8βδᾶρθ 15 ̓ ηἀθοἰβῖνο. 

ἼΠΘΓΘ 866 18 Γεᾶβοῇ 10 ρὈΓΟίογ {Π6 1ηςεγργοίδίϊου οἱ 
Οδγρζον, ΝΥ είβ., Κορρε, δηὰ δδάθ, νῆο ἴδΚε ἥττημα 
ἴῃ [ἢ6 56η586 οὗ οἰαάεδ, ΠΟ 110 ἀείογίοσ, 1. 6. ((8 Μσ. 
ϑΙ'αἀ4ε Ἔχρίδίηβ) {6 ἀσιογίογδιίοη οὐ ἀεργδάδιίοη οἵ 
6 ζ26ν8, ψ ἢ τοβροοῖ ἰο τΠεῖγ ργνι!!]οροβ 88 Οὐ δ 
ρΘορ]θ, ἴῃ σοηῃδεαύθηςα οὗ (Π6ῖγ υηθε]16[.᾽ Κορρε 
Τοίδγβ (0 1 (ον. 0, 7., δηἋ ἃ βἰπληᾶγ τ56 οὗ᾽' τὸ ἧττον 
δὲ 1 (ον. 1], 17., δὰ ἥττασθαι ἐο δὲ τ 7}οΥοΟΥ αἱ ῷ 
(ον. 19, 18. ΦῥΡεοι. 2, 19 ἃ 90θ. Τπρη (Ὲ 465) 
«“λήρωμα Μ1}} τη 8, 6Χ ΓΔΙΙΟΏΘ6 Ορροϑί(!, αὐμηάαπέϊα 
"ονγέωπο, ργοβρεγέῳ ; ἃ ΞΒΥΏΠΟΠΥΠΊΒ οἵ τοῦ πλούτου : δῃά 
ἐδηοίε ἀνάληψις, τοϑιογαίίοη (νοΓ. 16. ἀνακεφαλαίωσις. 
δηά Ερῆ. 1, 10. ἀνακεφαλαιώσασθα!), 1πεῖν [Ὁ}} δηθὰ 
σοπιρίοίθ σοηνογβίοη (0 (ἢ γι β ΔΉ ; δηα ἰπυ8 ἥτο 
τημα ὙΠ} 6 ΒΥποηυπΊοιβ ἹΠ ἀποβολῆς δ νον. 16. 
ὙΠΙ5 ἰαϑί ἱῃιογργοίδ 0 18 ὑῃαΔουθίθα γ ἐπ6 Βεϑβὲ 
ἰουπάρά ; δηὰ 1ἰ 5 ΤΏΟΓΘΟΥΟΣ βαρρογίεα ὃγ {πὰ δι.- 
ἀΠπογΥ οὗ τῃ6 ατοοκ (ὐοιμμηδηίδίοιβ, Ὠρορέιν]. 
(ἔγοαι Οβγγβοβί.) Ρ. 110. νϑγὺ Ὑ͵δ611 ραγαρῆγαβθβ τῃ6 
πῆ οί μαββᾶρο τῃ8: ΕΣ ὅτε προδέκρουσαν πρόξενοι ἐγέ- 
γογτὸ τοσοῦτοις σωτηρίας, καὶ ἐν τῷ τούτους ἀποβληθῆναι, 
ἐκεῖνοι προσελήφθησαν, καὶ τὸ σφάλμα αὐτῶν πλοῦτον 
ἐγένετο τῶν ἐθνικῶν πόσω μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν, 
τουτέστιν, ὅταν πάντες σωδῶσιν ἐπιστρέψαντες ; 

Ιι 16 {86 ορίῃίοῃ οὗ [86 Ὀεϑὲ [ηἰοτρζοίογβ, δποίθας 
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δηὰ τηοάογῃ, ἰπδί {ἤογα 185 ΠΟΘ ΠῸ 8]] υβίοη ἰο ΔΗΥ͂ 
(ἴαγα σοίυσγη οὗ [Π6 96 νν8, ἴῃ ἃ νὶ810]6 ΟΥΓ τοι δγίϑῦ]α 
ΤΩΔΏΏΘΓ, 0 ἰῃδῖγ ον ἰδηά, θὰ. ΟἾΪΥ ἴο τΠ 6 ἢπαὶ 
Ἀαπ βϑδίοη ᾿πίο (ἢ6 Οἤυγος οὗἩ (Ὠ τγῖβί, Ὀν [411]}} δηά 
Γορθῃηΐίδηςθ. Τῃ6 σοπηηοη Ορίηΐοη, δονόνογ, {Π δὲ 
(Πθτ6 5 δὴ δ᾽ ϑΐοη ἰο {6 διΐατο γοίγῃ οὔ τα ον, 
δια, 18 ΔΌΪΥ πηδίηἰδίπθα Ὀγ ΥΒΠΌΥ δπὰ οάάταρα, 
ὙΠ ΠΟΠ} 868. 

18. ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς ἔθνεσιν ἐφ᾽ ὅσον, ἃς. ΕἸΒΏΘΓ 
ΣΙ ΉΕΥ οὔβογνοϑ ἰῃδὲ (Πἷ8 νογβο δηά {πΠ6 παχί ἃγθ ρμᾶ- 
Το (ἢ  ς 8] ; δηὰ τον ὑρω (ἴον 6 Βγαὶ8) {81} Κ8 
{πὶ {ΠΥ τὴᾶν Ὀθϑῦ Ὀ6 τηἀογβίοοα ὈΥ εοῖηρ ἢ. 
σομρουπηάοά Ιηἴο οἢθ, ΨΠ| (ῃἢ6 [Ὁ] ΟΠ 56η86. 
“ ΝΟΙο ΘΠ νοβ, 4] 6 σεημέϊἐδεια, 1. 6. Οχίγδ 618 νο- 
οσδίϊ 65:18, ἸΡΏΟΓΑΓΘ, 4.18 ΟΠ ἢ ΘρῸ σεπέϊιπι Δροβίο- 
Ιὰ8 βυπ), σίογίοδιπι δΥἱξ Τη6Ο ΤηΛΠΘΙῚ, 81 ἰδ σΘ ΠΏ (168, 
1. 6. ΠσΟΠΒΔΏΡΈΠΠΘΟΒ ΠΊΘΟϑ, ὈΓΟνΟΟΔΓΘ ὨΟΒ86Π), ΘΟΓΙΙΠῚ- 
4.6 ποηη}}}}8 δά βαϊυΐθῃ ρογάμυσογο. ὍΤῆδ ρἤΓαβα 
δοξάξειν τὴν διακονίαν (ἢὨ6 84.413) 5: ἜΠΗ68 ““ σΑΓΓΥ οὔ 
ΘἿΟΥΥ͂ ἔγομη ΤΥ Δροβίο! !οδὶ οὔϊος.". 

ΤὮδ δὔονα ἰηἰογργαίδίοη 18 4180 δαορίθα ὈγΥ ὅδ]. 
8δη4 1πάἀ 664 γ16}Δ8 Δ ὕποχοθρ 8016 86η86: 8} 1 
866 ποΐ ον δοξάϑειν σΔἢ ἢᾶνα {Π6 βἰρηϊβοδίίοη ἰῃ 6 γα 
ΔΒΟΓΙ ΘΑ ἰο [ἴ, 

Κορρα ρδγδρῇγαβθβ (6 βοηΐθηςθ {π||8. “δοϊίοία 
Θηϊη,, νοῸ8 6 ρΘΏΌΠΡυ5 Ογϑιϊδηὶ : οχ 4ὰο [ΘΠ ρογα, 
ΤΩ Ϊ58118 81π| πο Γ σοηΐθ5 Αροβίοϊιιβ, ἴὴ ας πὴ 6 Γ18 
ἼΘΙ ρᾶγίθ γϑοίὰ δάιητη ϑίγαηᾷᾶ Ομ ηθτ ΟρΟγαπὶ οΟΪ- 
ἴοςο, 60 ᾿ΠΠΡΓΙΠ18 σΟΉΒ1}|0Ο : αἵ, 81 ἤδγὶ ροβϑβὶῖ, ρορυ- 
Ϊάγθβ 608 84 «ἰηιδηάδπι ΕἸ Πηϊσογυτ πάρι οχοὶ- 
ἰ6π|, 8ίςαι16 4]141.8π| 8806} ΘΟΓιπῚ ρϑγίθη 86 νη. 
Τῆυ5 δοξάϑω ν}}} ἤογα ἤανβ {ἢ 6 Β6η86 οὗ ϑητώ δοξάϑειν, 
ἴον Ὄχδιῃρ 68 οἵ ψῇϊος Κορρα γοίθυβ ἴο Οἱ. 1, 10 ὅς 
18. Απὰα 86 Γϑῃάριβ : “ ᾿ δηάδανοιν ἴο ἀσησίῖγα ἢο- 
ΠΟῸΣ δηά ῥριβδίϑθ ἴο τῃ-Κ οἷοα Ὀγ {πὸ τη ὰἀς οὗ 
Ηδαΐμθη σοηνογίϑ." Οὐδ {πίηρ, 1 σοηῃοοῖνα, 18 σ6Γ- 
(Δἴ, ἰῃδι {π6 ἸηϊγοάποίοτΥ ϑ ογβ ὑμῖν γὰρ λέγω ἅτ ἃ 
ξογηῆνυΐϊα γοψμοοέϊηρ αἐέεοπέϊοη, ν᾽ ὮϊοΟΪ, Δ 6 τθη- 
ἀετθά : “ Μιηά," οὐ “ δἰοῃά πον, γοὺ Οἰδῃ 168 ; 
ἔογ ἴο γου 1 (πον) 53ρ68Κ.᾿" : 



ἈΟΜΑΝ8, ΟΗΑΡ. ΧΙ. ἀφ᾿ 

18. ἐφ᾽ ὅσον 18 τοηογοά, ΌῪ Κορρθ δῃηὰ οἰΐσειβ, 
φεαηιάϊε, ϑιι. χρόνον : 45 'ῃ Μαίί. 9,156. Βϊ ἴο ιμὲΐ5 
{Π6 ρῥγεβθηῖΐ [θη86 εἶμι 18 ποῖ βιι (8 }]6 : Ποῦ, ἱπάδαοά, 
ἄοϑϑ ἴἢθγα βθθπὶ ΔΗΥ͂ ΓΘάβ0η ἴο ἀδθβοσὶ {ἢ} σοπη πῃ 
ἱπϊεγργείδιίοη φιαέοπεις, ἐπαδιπμοῖλ αδ; ΜὨϊοΪ γι 148 
ἃ 56η86 Θ΄] 08}}ν Δρρ] 1486. - 
ΒΥ {6 ἰδγμῃ ΠΝ ἀπόστολος ἴῃ68 ΑΡοΒβί[ί6 τηθγοῖν 

ἸΏΘΔῺ8 ἴο ἀοδβίρηδίθ Ὠἰῃ)96} ἢ 248 ὁη6 ἴο Ψἔοπὶ 188 
εὐέεψ οοιατοαὰ {μ6 σάτα οὗ [6 ΟΘηΈ1|65 ; ποί ἰο 
1π6΄ Ἔἀχοϊυδίοη οὗ (ἢ6 οὐδοῦ Αροβίϊθβ, ΔΏΥ τῶογα {μι5Ώ 
ο παῖ οὗἉ 18 ΑΡοβε]6β8ῃ!ρ ονϑῦ (6 68. 

ΟΥ̓ 818 νογβα Μτν. δ᾽δάα οῇδεγβ ἢ 6 {0Π] οτνίηρ ΓΔ} 8- 
ἰαϊίοη. “Ἅ Εὸν 1 βρϑὰκ ἴο γοιὶ (ὐδθῃε 68, ἰηαϑίμιο ἢ 85 
1 τὰ {π6 Αροβι!8 οὗ 6 (ὐθηι 68; 1 ργοοϊαίν {ἢ 6 
Βἰογῖουβ πδίαγε ἀμ βιιοσθδβ Οὗ ΠΥ πλ  δΓῪ (ηοὲ Ὑ{{}Ὶ 
ἃ νίονν οὗ τηαϊκκίηρ γοῦ ργουά οἵ σοῃϊοιηρίυουβ, Ὀ01) 
{π8ι 1 ἸΏΔΥ Θχοϊίθ ἴο οι ]διίοη ὯΥ Ὀτγοίῃγθη ΒΥ ὈΙΓΙΝ, 
δα ϑαῦ ϑοίηθ οὗ 1ἢδηϊ.,᾽ 1. 6. σοηνοτγῖ ἴΠ6 ἴο (ῃ6 
ἴσια δι. 

14. εἴπως παραϑηλώσω μου τὴν σάρκα. Ἡδτα ΥΚ 
ἤανα δὴ δἰ Πριῖο4] ἔογπη ἴῃ Μ᾽ Ὠϊοΐ βοιηθ νϑιὉ βιι {406 
ἴο {πΠ6 ΄σοῃίοχί [8 ἰο Ὀ6 ΒΡ ]16 : 4.ἀ. “ ἐο ἐγν 1ΓΌΥ 
ΠΥ [688 1 τηΔΥ," ὅς. [Ὁ ΠΙΔΥ 8130, ἢονγονογ, Ὀ6 σοῃ- 
βἰάογοά, ψ ἢ ΚΟΡΡΘΟ, 88 δαυ!ναϊεηϊ ἴο ἵνα εἰ δυνατὸν, ἃ 
ΡὮγαβα (88 [6 88 0718, ἢ66 ἀΘβρογαης15, ΘΟ ΤἸὩΏΔΘΒΟΡΘΓΘ 
σομϑάθηξι8) ψδισἢ ΟΟΓΟΌΓΒ 1η Αοίδ 97, 19. ἤου. 1, 
10. Ρμ!. 8,11. 

14. καὶ σῶσω τινὰς ἐξ αὐτών." Τῆο86 νοτγά8, Κορρα 
οὔδβοσνεβ, δία δά ἀδά ἴοσγ (Π6 ρυγροβϑο οὗ βῃονίηρ τἰἢδὲ 
ψΠ116 ἢ6 γγ88 ΒΙΓΟΠΡῚΥ ᾿πιογοβίθα ἴογ [6 (ὐδη1165, (10 
ψῃοπὶ ἢ6 ψγἃ8 ΘΒρθο ΠΥ 56η0) δηἀ [Π6 «Θν7ν]ϑἢῃ ΟἾγὶ8- 
ιἴ4η5, ἢ6 ν 88 ποῖ ἰογροίξιϊ οὗ [6 ταϑὲ οἵ ἢ15 οϑωπέγῳ- 
ΜΘ); ἴοτ (αὶ 18 [8 βΒ6η86 οἵ σορκα,7 δηὰ ἴο {ἢ} 

1 νουἹὰ οοἴηραγε Ευγ». Απάγ. 54. εἰ πῶς---ϑεῷ παράσχοντ᾽ 
εὑμενῆ. 
Ἐ ΤΩΣ νοὶ πᾶν, ΌὉΥ ἃ Ἡεδγαίβῃ ἀογίνο ἔγοτ ἽΩΣ ἰῃ ἴς. ὅ8, 7., 

δ ΏΪΥ 411} γνῆο ἃγα απἰϊοά ἴῃ σομβαηρυϊη γ, δηα ἀδηοῖα ἢοῖ ΟὨἱγ 
ἴῃοβθ οὔ ἴΠ6 βᾶπηὸ ἔδυῖϊν, ὕὰϊ οἵ (ἢς βδγα παϊϊοῃ [1 οαγγίεβ νυ ἢ ἴΐ, 
ἴοο, (88 6 νν6}} οὐδεγνοὰ ὃγ ὙΠοορῇγ].) δὴ ἰάδα γνησιότητος καὶ φι- 
λοστοργίας. 

νοΐ, ΥἹ. ΞΕ 

ν 
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αὐτῶν 8 δἀαρίοι, Ὀν 116 πρὸς τὸ σημαινόμενον.) (θη 
{Π8 86η86 οἵ σώσω (οιῃηπιοηίϊδίοΓβ γα οἵ αυϊ ἀρταρά. 
Ι νουἹά τοπάρθγ, “Ἅ ρυΐ ἰηΐο (9 ψὺ οὗ βαϊναί(ίοῃ." 
Απά 8ο Ριβοϑί. δηὰ Ὑογϑ(18, 
Το τίνας (ΤὨΘΟΡὮΥ]. Οὔβογνα8) 18 τηρδηΐ [οῸ ἢϊηΐ 

[18 ἔδαγ ἰοϑ ἢο τῃογα (ἤδη δοίη ἤδιυ βΒῃου]ὰ ὯὨ6 σοῃ- 
νογίοα, 

. 15. εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ ---νεκρῶν ; Ηετα ΝΜ 6 ἢδνθ ἃ ΓΘ- 
Ρδιοη οὗ {Π6 βαπιηδηΐ δὲ νϑσ. 1. ᾿Αποβολὴ 5:1 68 
οαδέϊπς ο7} (ἰἰκα ἀποθειναι) ; γε)εοέίοπ, αὐ νοῦ, 1., “" ὮΥῪ 
δῆ ἱπηᾶρθ (88γ8 Απιηοη) αἀδγινθα ἔγοιῃ δἠἐριυγοοκ.᾽" 
Απαὰ ἢ τϑΐριβ ίο Αοἰβ ὁ7, 21. Βιυῖΐ βιςἢ δὴ ἀχοβολὴ 
ψ 9 86 ηοΐ ΟὨΪΥ [ἢ δίρντοοκ, θυ 1 8 βίογηι. 

ρτγα {ἢ 6 Γ6 18 δη 6} }ρ518 οὗ (Π6 νοῦ βυθβίδητινε ἡ, 
ΠΟ, 88 Ηδγαν οὔβογναβ (ἔτοιῃ γοιβί8 δηὰ “Γο- 
Ἰδί.5), ΟΥ̓ ἃ τηοδτοηγν οὗ ἐς σοπίαἰηϊηρ ἴογ (ἢ 6 σοη- 
(αἰπδά, βρη 68. “ν 88 ἴῃ οσοδδίοη ἴογ (6 (σοβρεὶ 
δοίης ρΡγθαοῃϑά ἰο (6 (ὐφμῖ1168, ἃηΠἃ σΟὨϑ ΘΠ ΓΥ οὗ 
(Π61ς Ὀοίηρ τοσοης θα ἰο οα." Αἱ τις πιιιδῦ Ὀ6 
πἀράοτιβίοοα ἐστι, οἵ ἔσται. 16 τις ἰηνοίνοβ {Π6 
ποίίοη οὗ ψγθαΐποδϑ, δὰ 89 [Π6 β6η86 οὗ φιραί 5, 
4μαη έως. 

16. ἡ πρόσληψις, ““ τῃφῖ. Δβδβι)πιρίίοη, γροοθρίϊοῦ 
πο Πινίηρ ἴανοῦγν ;᾿ ᾿Κ6 (ἢ6 πλήρωμα 7.8, Ὀείοτγε. 
Κορρθ Ἴοιηρϑιεβ 1 δαιῃ. 19, 2. προσελάβετο ὑμᾶρ 
ἑαυτῷ εἰς λαὸν" Δη4 ΡΒ. θό, ὅ. μακάριος ὃν προελέξω καὶ 
προσελάβουκ ΤΊ] κόσμος ἀδηοῖε8 [ἢ6 ΜοΙΙὰ δι ἰᾶγρο, 
88 Πομῃρᾶγϑα ἴο {ΠῸ 6 ν5; Ὠδιηοῖυ, {Π6 Οεηξζεέοα. 

. [ἢ τΠ6 ρΡἤγαϑ68 καταλλαγὴ δηά ϑωὴ ἐκ νεκρῶν (Κορρθ 
τοι γ 8) ἰΠ6Γ6 15 ἸηΠαγθης 8 Ὠοτοη οὗ ἔθ] ΟἿ γ, 6δοὶὶ 
ἀϊθονγιηρ οηἶΪν ἴῃ ἄοργοα. ΤΆιΒ (ἢ ἰας6 Γ σογι ϑροηαβ 
(0 {88 ἰογηλοῦ, δη, ΔρΓΘΘΔΌΪΥ (ὁ 18 μορ ασ ἔοὉγΠ18 
οὗ βρϑϑοῖ ἴπ νθσυ ἰδηριᾶρο, 15 δαᾳυϊναίοης ἴο δέϊδ 
ϑιρνόπιθ απά ἐπεθμιϑίε. Θἴ8. σοίηρᾶγο8 Τογθηί. 
Ώοογῃ. ὅ, Φ. ἔροηδ, 4] δ8ὺ οἵςο τηοττἢ τὴ ταάυ- 
σρη 1 ἰπσϑι ΓΘ οοσ 8. 51η8Π] 51Π6 ΤΏ ΌΠΠΘΓΘΟ ἃ η6 0 γα... 
ΤὨ15 ᾿η δΓργείδιοη 18 δ δγαοθα ὉΥ τ 6 ὑ68ὲ σποάθΓῃ 
(οιμπηδηΐδίοιϑβ, δηἀ 15, ἴῃ βοιδ ἄδρΓγρο, δυρροτγίεά ὈΥ͂ 
1(ὴ6 δυίῃοῦΥ οὗὨ (ὴ6 δηοίθῃξ (οιηηπγχοηίΐαίοιβ. 80 
ΤὨΘοΟΡἢΥΪ. 110. 5. εἰ ὀργιϑόμενος αὐτοῖς, ᾧησιν, ὁ Θεὺν, 
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τοιοῦψα ἐχαρίσατο ἑτέροις, καὶ τοὺς ἐχθροὺς Φίλους ἐποίη- 
σεν᾽ ὅταν αὐτοὺς προσλάβηται, τί οὐκ ἄν χαριεῖται : ἊΝ 
γὰρ ἐκ νεκρῶν τότες ἔσται, τουτέστιν, ἄπειρα ἀγαθά, Αἡ 
γοῖ τῆ6 58πὶ6 φχορί]οηε (οιητμηθῃίφίοῦ 86ηη18 (ἢδὲ 
βοιῃθι ῃίπρ ἄθορογ (βαθύτερον) ἰ8 σοποραϊθά. 80 6180 
Εὔκαπιοη., Ρμοίυ8, ἀπά (Πγγβοβίοαιυ. '“ΓΠΘΥ ἀο ποῖ, 
Πούγανογ, Ἀρρθᾶγ 0 ἢᾶνα δι σσαβϑί ΠΥ ἀϊνοά ἰογ (ἢ]18 
Ρθδγ] οὔ {γυιἢ, ΔῺΥ ηογ (ἤδη Τάγον δηά Μδοζη,, 
ψ0 Πᾶνα ὈΠΨΑΓΙΥ ἰο] οσσεά ἴθ. Τῇ ᾿Ἰηϊεγργοίδ- 
τἴοη ἄρον ἀεια!] δα τοργοβθηίβ, 1 οοποεῖνο, (Π6 ῥτγίη- 
ΟΡ] Ι468 πηρδηΐ Ὀγ (Π6 Αροβίίθβ. Ἴεγε πισψῳ, ἢν 5. 
βυοσ, 6 ᾿ποϊυαρα, ὮὉῚ Ψψἂν οὗ δ᾽ ϑίοη, τΠ4ὲ τ] οἢ 
80π1Ὶ86 (οηπρηΐδίοσβ, ἃ5 νογβί 8 δηἀ ΟἌΓΡΖον, ἰαῪ 
ἀονῃ 85 [6 ργίηςίραὶ οὔθ, πδιηου, [ἢ 6 σοηνργβίοῃ 
ἤτοιη νίςα ἰο νγίμθ, ““ ἃ ἄἀθδαίἢ ηΐο 8ἴη, δῃά ἃ ἢν 
διγίἢ} αηίο τΙρῃϊθουϑη689.᾽᾽ (ὅ66 (ἀγρζΖον.) Βιυϊΐί ἰογα 
866 Π15 ὯΟ ΠΊΟΓΘ ἤδη 85 ἱπαϊγοοί αἰμσίοη. ΓΉΘ οοη- 
δι ΓΠΟΊΙΟη Δηα 5θη8β6 οὗ [ἢ6 ννῇοϊθ νϑῦϑα 8 ψ6]] ]αἱή 
ἀονη ὈΥ Απλιηοῃ 88 [Ὁ ]Π]ονν : εἰ γὰρ διὰ τῆς ἀποβολῆς 
αὐτῶν ὃ λόγος τῆς καταλλαγῆς ἐκηρύχθη τῷ κέσμω, πόσῳ 
μᾶλλον ἐν προσλήψει αὐτῶν δωοποιήσονται οἱ ἐν ἁμαρτίαις 
γεκροι τ. ε. τὰ ἔθνη ; 

16. εἰ δὲ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα. 

ΤΙο Αροδῖϊε Βεγα (1 {ϊπΚ} σοιηγηθῆοοδ ἃ ηδνν δεοίίοῃ, ἢὸ ΡΌΤΡοΞς 
οὗ ψὨϊοἢ 18 0 δάηηοηΐδῃ (Π6 (εητ]ς ΟἾ τ βιδη8 ηοϊ ἴο ἀ6δβρῖ8ε δβνδη 
{πε υπθεϊῥενίης δενν8. ΤἼ6 ΓΕΔΞΟῺΒ ον [[)}8 Ἔχιογίδίίοη ἃγα ἔουπμήδα 
οἢ ἴῃ Ὠρἢ ἀϊνηΐν, ὈὉγ Ὀἰγῖῃ, νυ ἢ (6 Φθν δν, ἃ5 ἴῃ ροβίθ ἵν 
οἵ ΑὈγδἤδε, τἰηαυδϑιϊοπδυΐν οαῖπι. Νον [ἢ ϑεητηδηΐ 13 σουοῃοά 
ὕμθοΣ ἃ ἀουῦ]α δἰ! υᾶα: 1951, τἀ ΚΘῺ ἔγοτ ἴπθ μγιπι}14] ἔγυ 8 
ὙΒεηςα [6 ᾿εάνοη οἰεγίηρ οὗ ἀοιρ τνθ8 πηδᾶς : 4α)γ, ἔγοῃ) ἃ ἴγες 
πι ἢ ϑρτοδαϊηρ ὈΓΆπΠΟΏΘΒ : οἡ ὙΜΠΙΟΝ ἰδία ἢ6 Θβρεοί  ἀννε 9, 
Βοϊηιῖηρ; οὐ ὮὈγ ἱ{τπ6 τεβρεοῖίτα ουπαϊτίοη οὗἉ ἴμ6 Ψ6γν8 δηὰ {πε Θεῃ- 
{1ὲ5. (Κορρϑε.) 

ΎΤὮε Αμροβιῖ]β ποῦ γεζυγηβ ἴο ἴΠ6 ῥυποῖραὶ (ἢεβϑ]8 ὑγοροβεά δὶ νϑῦ. 
11., τ(μδὶ οὐ δα8 ποῖ ὕογ θυεὺ τε)εοϊθα (πε δεν ϑἢ ρδορὶθ, δηὰ 80 89 
ὨΡΡΟΡ δρϑίῃ ἴρ τεοεῖνα ἰἴ ἰηΐο ἕδνουγ. (0 τε]].) 
16 αὔονε (οπιμηηοηϊαϊογε ἰγοαῖ ἴῃς δὲ 85 [ΓΔ δ ἶτα, ἴῃ [ἢ 6 θ6η86 

οἵ μιγέδιεγπιοτε. Ἰζορμε ἴδ Κεβ ἴπε εἰ ἰὼ ἴΠ6 8δθηβ86 οὗ φιαηι : Ὀυΐ ἰξ 
ΒΕΟΙΩΒ ὈΠΏΘΟΘΒΘΔΙῪ ἴ0 αανίαῖα ἔγογλ ἴἢ6 σΟπ 0. ἰηϊεγρτγοϊβιίοῃ. 
ΤΊ οη, 85 ἴο ἴῃ αἰδί(ϊηοιίοη Ὀεΐννοθ ἀπαρχὴν δηά φύραμα, (ἤδγα 88 
θθδῆ εοπι ἀἰβδγθηςθ οὗἉ ορϊηἰοη, νυ} ἢ} 15 νν6}} ἀεἰ δι !οὰ 88 ΠΟ ]]ονν8 ὉΥ 
Μγ. Τυγῆοσ. “᾿Απαρχὴ ἰδ με βγεῖ ἔγυ (8, ΒΟ Ἔ γα σεφαϊγεα ὈῪ 
ἴῃ ἰᾶνν ἴο Ὀς οβδεγεή ἴο ἀρὰ. [Ιΐ 8 ΕΥ̓ ϑοχῦ ἴο Ἔχργοβϑ ἴῃ ἤγεδϊ οἵ- 
ἐοτίηρ οὔ τς ργέεπ εατε (866 [μενῖτ, Φ, 1 ὦ--- 1 4.), ογ (παῖ οἵ ἐῃϑ ἀοωρὰ 
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βγοῖ τηϑδὰθ ἱπίο Ὀγεδὰ. 8.6. Νυῃηι. 15, 17--41]. ϑοπιβ, ννῆο δδνᾶ 
ϑυρροϑβεὰ {6 ἴοτιμοῦ (ὁ Ὀ6 ἤδΓα τείογγεά ἴο, Ἔχμίαὶπ φνρ. ὈΥ (86 ταδὶ 
οὔ {πὲ σγαΐῃ, νυν οἢ ̓ς ττὰ8 ἰαυνῆι] ἰο0 δαῖ, αἴϊον (ἢ6 ἤγϑϊ ἔγυ 8 δὰ Ὀδεη 
ΡΓεδεπίοδ, Βυῖ (18 υϑ6 οὗὨ φυρ. οσαη Ὠαγάϊγ ὃ6 λιιϑιϊ ε΄. ὙΤΠδ νογά 
ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἴουγ (π265 ἴῃ (ἢς ΟἹα Τεβίδηιεηϊ, δηὰ ἔνα ἴῃ ἰἢς Νοῖν, 
ἱποϊυάίπρ (π6 μίδοα ὑπᾶδγ Ὄχατηϊηδίίοη ; δηά ἴῃ Ἔν ΤΥ ̓ πϑίδῃσε (6χ- 
σορὶ αθονο 11, 9}., ΠΟΤ ἰζ ἰ8 ὑυδοὰ ἴον ροῖ(ετ ̓ Β 9140} [ἴ πιθδὴ5 οἰ ΠῸῚ 
ἃ ἰκπεδαϊηρ τγουρἢ, ΟΥ ἃ Τη888 οὗ Κηθδάδα ἀουρῇ. 8ὅεε ἔχοά. 8, 8. 
Ἰῷ, 34. Νυῃη). 15, 20, 9]. 1 (οτ. ὅ, 6 ἃ 7. (αΪ. 56, 9. [ἰ 15 μτγεῖεγ- 
ΔΌΪΕ (ΠΕΓΘΙΌΓΟ ἴο σοηβίαεγ ἐπ. ἤδγο, 1 118 ἢ ΙΟΓΑΪ, ΟΥ̓ ΠΓΟΡΘΥ 8686, 88 
τεξεγτί πες ἴὸ 1Π6 σαἶκε, ψῃΟὮ ννὰ8 τηδά6 οὗ (ῃ6 ἢγβί πιθ88 οὗ ἀουρὰ 
(56ε 'ΝΝυχτα. 88 ἃῦονε) οπὰ οβδγεὰ ἴο ἀοὰ 85 ἢγϑὶ ἤυἱῖβ; δηα φυρ. ἴο 
τῆς ἡ ῇοἷα τηᾶ88, οἷν οὗἨ ννϊοῆ (ἢ6 οἶα νγϑϑ8 τηϑδάε ; ἴἢιι» : “" δίησε [ἢ6 
οἤδγεα ολκα 18 ΠΟΙΥ, 80 8. αἷἰβὸ ἴῃ6 ννυῇοϊε τηᾶ88; πηδδηΐηρ ἴπαῖ αοά 
οου]ά, " ἢὰ οἤοβα, δι ρργορτίαϊθα ἴο Ἀϊπγ86] δὴγ οἴπεγ ροτγιίοη οὗ 
16 μγοσμποίῖοηβ οὗ ἴπ6 στουηά, ΟΥ [6 ῬΠοΟΪΘ ; [6 γα νν88 ΠΟ δου 8 Γ 
Ἔχ ο ]εηον ἴῃ τηφῖ ἩνΠ]Οἢ ννδ8 Γοαι γα, [}Ὲἢ (ἢ ἴΓορίςο8] β6η56, 5016 
υπάογβίδηδ ὮῪ ἀπ. ἴῃ6 ρίουϑ δησεβίουβ οὗ ἴῃς 2675, σοηϑι ἀεγίηρ ᾽ἴ 88 
ΒΥΠΟΉΥΤΏΟΙΒ νυ ἢ ῥέθα, ἀπά {Ππ6 ἔννο χη ΙΏΌ ΕΓΒ οὗἁ [ΠἸ νεῦϑ8 88 Ὀᾶ- 
ΤΆ}16] ἴῃ βεῃιϊπηθηῖ ; ἴἢ.8: ““ 16 τὴῆ6 Ῥαίγίαγοβ ποτε ἀεαϊσαϊοὰ ἴο 
Οού, 50, 'ῃ ἃ οογίβ ἢ βθῆβ6, 8ῖ6 4}} [ἢοὶσ μοβίοσι ἵν. ΟἸΠ6Γ5 βῖιρροθα 
ἢ ἴο πιθδῃ ἴῃ Βγβῖ σοηνοῦῖβ (ςοιρᾶγε 8, 8. 16, 5. 1 Ουν. 15, 90.) 
ννΟ ΕΓΘ Φενν8. 80 ϑομοοαῖίρ. αινεὶ Απιπιοη : δηὰ ἰἢυ8 [ὯΓ {8 ἐχρο- 
δἰ το 18 ἢοΐ  ργοῦβοϊα ; Ὀυϊ ῥέξα ἴῃ ἴῃ6 ποχῖ το ΟΥ̓ σΔΏποῖ τθδῃ, 
88 ΠΟΥ ἰητἰπηαίς, ἴΠ 6 β8πι6 υοάγ, ο4|164, Βριιγαίίνεϊγ, [η6 γοοῖ τν]εῆοβ 
ΟἸ Γϑ[ 88 Βργδηρ, ; [Ὁ 80ι)6 ΟὗὨ [15 ὈΓΑΏςἤ 68 ΔΓ6 αἰεγνναγὰ8 βρόῖεῃ 
οὗ δβ πβανίηρς Ὀεθη ουΐ ΟΠ, τυ ἢ οδῃ ταθδη ποιϊῃίηρ, 6186 {πῃ (ἢ 6 
Θχοίβοη οὗ ραγί οὗ ἴῃ 16 νν8.᾽" ᾿ ᾿ 

ΤΗς ἤγεὲ πηοηϊοηδα ᾿ηἰοΓργείδι Ὅη ννὰ8 δάορίοά Ὦν τοί δπὰ 
Ἐοβοημυ εν. Βαὶ ἰἴ Β66 Π8 ἀἰΘΏΔΌΪ6, ἔογ [ἢ 6 τοΆ50η8 δῦονε ρσίνθῃ ; 
δηὰ α͵50 (85 Κορρε οὔβεγνεϑ.) Ὀξοδιιβθ, ἰη (Πδΐ σδδθ, λοιπὸν πᾶν, ΟΥ̓ 
80η16 Βυιοἢ ννογά, νγουϊὰ πανα Ὀεθη δἀάδά ἴο ἴῃ6 φύραμα. 

Κορρα τεπάοσθ ἀπαρχὴ ρῥτὶπιϊ δ ἔγμραπι: πὰ ἴῈ 8, πα (Πίη Κα, 
Ρυΐ ἴογ (6 ἔγυυ 8 (ποτ, βοἶνοβ : νυ ἢ 18 σοη Βττηδά Ὁγ ΤὨυογά. 6, 20. 
Συρακόσιοις δὲ καὶ ἀπὸ βαρβάρων τινῶν ἀπαρχὴ Ὁ Απά ἴη [Π6 ρ49- 
βᾶρ6 οἵ Νυπιῦ. αῦονα οἰϊεὰ ὀσου!β ἴΠ6 νΟΥῪ Ἔχργαϑδίοῃ ἀπαρχὴ φυρά- 
ματος. Τῇ φύραμα Κορρε ἴακο5 ἴο ἀεποῖε (6 νιαδ8, ΟΥ ἀομρῇ, 1. 6. 
{π6 σακε οὔ ἴΠ6 ἀουρῇ ; δηά δ ΄αγβ ἀόνη (ἢ 6 ΟἸ]οννίηρ; 85 [6 5686 : 
““ δχ ῬγΓΙη}1{118 ἔγιισαπι ΠΟ Ῥοβδϑιηΐ ρ8ῃ68 τυ ]ράΓεβ, κοινοὶ, βυ ρὶ ; 
βεὰ ηὔε ἰηήδ σοΙροηΪ Γ τηϑ858 6ϑῖ ἤξς 'ρ88 ἀ60 5δοῦβ, αυ͵ἷὰ ΡΥ τ]- 
(85 ϑυηἴ ἀ60 βδούα. Τ 81}}}} 06 Ὁ ΡΟρυ]}ι18 δχ ραγεητθυβ ἅγιοις 81}Ὁ- 

ἘΞ χοῦ νὨϊο συγίουβ ραΘθαρΡῸ τηᾶν δὲ ᾿ΠΠυϑιγαϊο (Π6 ἔογος οὗ 
ἀπαρχὴ, 88 ΔΘ ΘΏΚΥ Δρρ]Ἰοα ἴο ἀδποῖς ἢγεοὲ ἐγιδδα, ἈΠΘΓ νυ] ἢ νγ88 
ΠΟΙ ΡΓ ἢ οπα66, ποῖ ΟὨΪΥ {ἢ 68, Ὀι{ τογαὶ {τὶ Ὀιιῖα ἀηὰ ἴαχοϑ, 8.6. 
Ἷ 50 ῬΆΠΣο 727 Β. (εἰϊοα Ὀγ ΟσάγρζΖον) ς4}}8 1ῃ6 εν" 5 μεορῖα δῇ 

ἀπαρχὴ οὔ ἢ Πεῖῖγ. Σύμπαν ᾿Ιουδαίων ἔθνος ὀρφανοῦ λόγον ἔχει, 
-- ̓Αλλὰ τῆς ὀρφανίας αὐτοῦ καὶ ἐρημίας ἔλαιον καὶ οἶκτον φησι 
Μοῦσῆς αἰεὶ λαμβάνειν τὸν ἡγεμόνα τῶν ὅλων ᾧ προσκεκλήρωνται, 
διότι τοῦ σύμπαντος ἀνθρώπων γένους ἀπενεμήθη οἷά τις ἀπαρχὴ τῷ 
ποιητῇ καὶ πατρὶ. 1 δ58εηΐ ἴο Κορρε (παΐ φύραμα Ὠγ68Δ}8 ἴΠ6 ἀουρῇ, 
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με ἀιοθηβ 'μ86 εδὲ ἅγιος." ΤΠΐδ ἰηϊογργείαϊίοη οὗ {π8 ρϑββαρα [86 
Ὀδεδη δαορίο ὈΥ πιοοὶ τεοεηῖ Οορητηδηίδίογθ, 85 ἰοβθημ)., 266ρἰ9, 
ΘΟΏ]Θυ5,, 8]5άθ, δηὰ Τιιγηεσ, Απᾶ, ὕροὴ {6 νυ ἢ οἹο, ἰϊ δβθ8 ἴο Ὀ6 
[Ὸ6, 18 ἴδ 89 γεϑρεοῖβ ἴῃ ργίριατῃ ἱγηροτὶ οὗ ἀπαρχὴ Δηὰ φύραμα 
(δα 40 [αν 'ϊ Πιᾶ8 {ἢ δι ρμοτί οὗ (6 Οτεεκ (οτημῃιεπίβίοσβ), υαῖ, 58 
Τεϑρεοῖβ (ἢ ἐγορίοαί βεη86, δηὰ (πὸ αρρίϊεαίϊοπ (]οἢ ννᾶ8, 1 ὑ6- 
ἽἼϊενε, ἢγϑὶ μγοροβεὰ Ὀγ Οσεὶ 8, αηὰ βυρρογίεὰ Ὁγ Οτοιί 8), 1 πηυδῖ 
ῬΓΟΐδ83 ὨΔΥ͂ Πεαδίἰδίϊοη ἴο δύορι ἱζ. Ῥγεΐεγδαθ᾽' 8 ἰβ ἰῃαι οὔ ϑοποείί ρθη 
8η Ατητηοη, ἴΠ6 οὈ]δοιϊΐοη τηδὰθ ἴο νος ὈΥ ΤΌΓΠΟΓ ἰβ ποῖ νγὲ}} 
ἔουμάεα. πὰ {5 ννα8 αἰδὸ δαορίβἀ ΌΥ͂ Οδγύρζον, ννῇο ρβγδρῃγαϑαβ 
{86 ρμαϑβασὲ ἴῃ15. “" [ον ἃ δστεὰϊ ρματγί οὗ ἴῃε Ψενν8, δῖ {Π6 Ὀερίη- 
ἸῺ οἵ (6 Νενν σονεηδηῖ, Ὦανα, Πἰἶα ῥγὶραὶ ἴδ] οἴϊειίπρβ οὗ ροοὰ 
ἔγαϊζ, Ὀδοη Τοοεϊνοά, οὐ βδοοοιῃς οὗ ἰποὶν διιἢ, ἰηἴο (6 οπυτγοῖ οὗ 
Ομ γίϑί, δηὰ τωδὰς ραγίδκογϑ οὔ 70.811 σαι! οη δηὰ 9δηοιβοδιίοι (Αοἰ8 
Φ, 41. 4, 4.) ; 80 πεῖ ἢδ8 πὸ Γοιηδι ἱρ; πιαϑε οὗ ἴπ6 9 ενγϑ Ὀδδη 
το]εοϊοα νίϊπουΐ ἤορα οὗ βαἰναϊίοῃ, ὑιι1 τᾶν ᾿:Καινίθε θ6 τεςεϊνοα 
Ἰηἴο ἴΠ6 σῃυτοῦ οὗὨ (ἢ γῖϑῖ, δηὰ ομίδιη 7118118 σαί! Οῃ. δ δαηοι ἢσβίϊοῃ 
(ἰ. 6. ὁ 16 πιδ88 8181} γεροϑε [ἢ βϑῆηθ 31] 85 (πε ἤγοι-ἔγυ 8.}" 
ἼΠ656 (826 Απηοη ΣΕΙΒΓΚ8) δῖε ποθ ὙἢΠΟ αἱ 8, 283. 816 οδ)])εῇ [ἢ6 
οἱ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες (ΘΓΟ 866 (ἢ ποῖθ), νγῖο 
ΔΓ (Π6 σοοῖ δηά ἰσυηἷ οὗ [πΠ6 σὨυγο οὗ ΟΠ γὶδί. ΕῸΣ (48 Κορρε δῃηὰ 
αγοίιι8 ΟΌΒΈγτ ) ῥέξα τηαῪ δ᾽ ΡΠ δοέλ ; 85 ἴῃ Μίαιι. 8, 10. 1 Μδος. 
1..11., δὰ ἰηΐγα ν}σ. 18,:; 88 106 Ηδῦ. »Ἱ 8 ϑοπιείίτωεβ γεῃάεγεὰ ὮὈγ 
στέλεχοι. 

Καὶ εἰ ἡ ῥίϑα ἁγία, καὶ οἱ κλαδοὶ, “ἰἔ τῆς ἴγυηῖς 06 ΠοΙγ, ΠοΙγ 
880 δγα ἴῃ ὈΓΔΏΘΝ 65." 50. 8|80 ΟἌΓΡΖΟν : ““ Εἴ, 5] γϑαϊχ 8) βδῃοίϑ 
εβδῖ, ἜἘΕΓρΡῸ εοἰἴϊαπι σαηιὶ ροϊπετγιηῖ εδηοῖ! ἤεγὶ.. Απὰ ἢ Οὔϑβεσνεβ, 
(αὶ {π656 νογὰ8 δάϊϊξ οὗ [Π6 βϑῆὴς ἰηϊογργείδ! Οἢ 88 6 ἔοσιπογ. 
ΤῊ αὔονε βεηδ οὗ ῥίέϑα 5 οοηβειηοὰ ὈΥ ἴΠ6 [Ο]]οννίηρ᾽ μαδ8αρο οὗἉ 
Μεηδηᾶθτσ ἔγαρ. Ὁ. 278. (οἰϊοα ὃγ ͵ εῖ8.) ὁ μὴ τρέφων τεκοῦσαν ἐκ 
τέκνης νέος, ᾿Ακαρπός ἐστιν οὗτος ἀπὸ ῥίθϑης κλάδος. Ἡξετϊε 1 οἀπηοῖ 
δῖ δυ0) οἷπ 16 νΕΥῪ ᾿υσ!οίουβ ΟὨδογνδίίοηβ οὐὗἨ ατοίδιβ οὐ (ἢ 9 ρ85- 
88ρ6. ““ ἢδο αυθ δεαιυηίιγ, οὸ οἰίατ μεγίϊποπὶ ἢ6 ὃχ (ὐδηζίθιι 
νοολῖοϑ 606, Ἰάεο ᾳφυοά ἰερ;}5 γἰἰΌυ.8 Δα ΐ οἴϊ αβϑθηϊ ἃ 86 ϑερτεβαγεηῖ, 
δα δίοιϊ ΕὈΪΟηΪἶ8 βρὶ Γἰϊυ58 ἰηῖοῦ ψυάθο8, ἰΐα ερ᾽ γῖ.9 αἱ Μαγοϊοηξίη 

ἔγοιῃ φυράω, ν᾽ ϊοἢ δἰρη  ῆδθ ἴο πιὲς μρ ἤοιγ ἰη Ὀγεδά- πα Κίηρ, οὐ Ὀγ 
φῳαιϊετὶπρ, Κηρααὶπρ, δος. Ἡδηοα {Π6 ἴθ γπι8 ἴῃ νϑγίουβ ᾿ἰδηρυαρεθ {παῖ 
ἀεποίε [18 ἃγα ἴδ Κϑῇ ἔγοῃπι ΟὨ6 οὔ οἶδεῦ οὗὁἨ [βοϑδὲ ορεγβίίοηβ. δουρὰ 
6 ἤτγοτα δεύω, ἴο ψαΐοῦ ; ραβδί ἔγοτλ παστὴ, ΒρΡΓΠ κίε, νναϊογο. 
ὨΊΟΝ». Μάδ886ε8 οὗ ἀουρὴ ἔγοπι ὉΠ», ἴο δρ᾽ἴαῖς, τνοῦκ ἰ(οροῖμετ, πιΐχ 
Κηεδ. Τὸ σταῖς ἰῃ Ἐχοά. 142, 84., εἰρηϊδε8 {π6 Ποὺ ννῆθῃ νναϊου θῇ, 
τοϊχοὰ, ηραθοά, δηὰ Ὀγουρθι ἰηῖο ἃ οοῃδβίβίθηςυ [ὉΓ τη κίηρ, ἃ Ἰοδῇ. 

Ἐ ΤΉ δθονα ͵ἰ9 α]30 δάορίοα ὃγ [Ι“οοἶκα δηά ὕγ6}18, νυ οὔδογνα: 
« ΤΉεθ6 8118] 008 ἴπ6 Αροϑβιϊθ τηδῖκοβ υϑὲ οὗἩ ἤδῦθ, ἴο ϑῆονν {πὶ τς 
Ῥα(είδιοπα (16 τοοέ οἵ ἴΐ6 ψΦανν δ; παῖϊοη) Ὀεΐηρ, δοσορίε ὃν αοά, 
δηὰ τ. 6 76 νν δὴ σοητεγία Ῥν!οἢ δἱ βγεῖ εηϊογεα ἰηῖο ἴῃ6 ΟΠ γίβιΐβη 
ΟΒυτοξ, ὑΕΙΡῈ δοςερίεα Ὀγ ἀοά, ἃγδ, 88 ἰΐὶ ννογε, ἢγεϊ ἔτι}}18 οὐ μ]εάρ69, 
(αὶ Οοὐ νυν], ἰὴ ἀκα τἰπ6, δα αλιῖ τ[ἢ6 νυν οἶα παίϊοη οὗ ἴθ Φαῦσε ἰηῖο 
[ιῖ9 νἱδῖ 016 ἍἽπυγοῖ, ἴο Ὀ6 Ὠΐ8. ρβΘου δὺ ρουρῖο ἀραΐη. Βγ λοίψ 18 ἤεσε 
τοοδηῖ ἴμαΐ τεϊαϊϊνε Ὠο]ΐ 668, νΥΠΟΓΘΌΥ 8ηγ (Πἰπρ' μδῖἢ ΔΠ Δρριορτγὶδᾶ- 
ἰίοη ἰο οὐ," 
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γοεϊδὰ δρίϊατί!, ἱπίοεῦ ΟΠ ΓδιϊδῆοΒ 6 Οεδι 5 ἔδοίσβ ἱποὶρίεθδί δὲ 
ὀδίοηδεγθ Οσηΐγα υἱγυϊπαιδ ποὰ Ποιπίηυ τ ρεηι8 σγανία ἔπεγε 
ΑΡυίοϊ! εεγιδεαΐηα. Αάδο αἰ ο116 εϑὶ βδευδίε πῃηεαϊοογί τίει." 

17, 18. εἰ δὲ τινες τῶν κλάδων ἐδεκλάσθησαν. Οη τῃς 
Ἰατίον οὐ {Π6 δῦονο ὑνῦο 58101|}ΠΠπ||4 68 τῃ6 ΑΡροβ[]8 ἤδΊα 
ΘΠ]αΓσο8. Τῇ σοηπόχίοῃ ἰδ [ἢ 5 5Κ|}{}}}ΥῪ ἐγασθα ὮὉγῪ 
Οτο] 18. “ΤῊ Αροβίϊο ρυγβῃθ8 ἢϊ8 ραΓρΟΒΘ, ὨΔΙΊΦΙΥ, 
{πδΐ οὗ Ἔχῃμογίης {Π6 ἰδηῖ 68. ποΐ ἴοὸ σοηίθηγη {ἢ 8 
ὉΠΡΟΙονίηρ Φον5: δηᾶ, 1 Ογάθσ {πογοῖο, δ6 ῥγὲ- 
ΟΟσυΡΊ65 δῇ οὐ]δοίίοη (βαςἢ 85, {παὶ Ὀγδηςἤ 68, (πουρῇ 
ἔτοπι ἃ ροοά τοοΐῖ, γεῖ Ψψῆρη Ὀγόκθη οὐδ δγα να] 6} 689, 
δη4 σδὴ ἄθγίνθ πΠῸὸ δβίθοιῃ ἔγοπῃ (ἢ6 νἱγίυα οὗὨ 186 
{ὰηΚ), ΌΥῚ δηβνουίηρ ΨΒΙΟΝ 6 ρᾶνθβ {Π6 ΨΔΥῪ ἔργ 
{Π6 δά ππηοητοη νυ] οἢ ἰο ον 8." 

“«Τη6 Ηδδίμθηβ (οὔβογνεβ Κορρθ) ἃ σοιῃηραγρά 
[0 {Π6 Ὀγδηςἢ 68 οὔ ἃ ψι ἃ οἰτνο-ἴτοο, οηρτγαίιοα τηἴ0 ἃ 
σϑτάσδη-οἶϊνα  ποί, ἱπάοοά, αἰτοῦ ἴπΠ6 υδυδ] τηοάδα οὗ 
ταις,  Ιοἶν 15. ποῖ οἵ ἰῇ οἰθαϑίογ ἱπίο {Π6 οἿθβ, 
ζε οὔ {6 οἷϑα 1ηἴο 6 οἰδδαϑίοσ,; τοί ΔΙΟΓ ἃ πη8η- 
ΠΕῚ ΜΠΙΟὮ ΤΥ ΡῈ δωρροσεά, Ιηάερά, {Π6 Αροβι16 8 
ἱπίδηϊ ἀο65 ηοΐ οχίθηἀ [ὁ {6 “ει δογπο, Ὀυΐ οὨΪγ 
ἰο {π6 δηρτγαξιίηρ, δηὰ (ὃ 8 πυϊτΓιαγχθηΐ οὗἉ {Π|Ὸ ὈγΔΉΟἶ 68 
εηρτεαίιεα. 80 Οἴροῃ, (ἰδϑϑιιθοη, δπα Οἴτοί 8, 
ἔγτοῦι οι, ἰη 4664, [Π6 ἀθόνα τϑπλδγκ8 οτ ἀοείνεά. 
Οὐΐρεη ἀοςσοιηῖθ [ῸΓ {π|8 ὈΥῪ οὐβογνίησ, {πᾶὶ τς 
Αραβιῖα οβδηρθβ (8 ογάϑγ οὔ (πίηρθ, ἀοσσοπηοάδίίηρ; 
(Ὠϊηρ5 [0 σδι1868, ΓΑ ΠΥ ΤΠ 8 ο4.865 ἴο {Π|ηρ8." Απά 
Οτοίίυ5 υγρο8 (Πῃαΐ [Π6 ΑΡροϑβί[8 οου]Ἱά ηοΐ ἀο οἴξοῖ- 
Ὑ786 ; 51η66 1[ἴ ψοι]α ἤᾶνα θδθηὴ δυϑβυγά ογ (6 ον, 
ΨΠῸ ΔΓῸ ἤδΓΘ ΓΟρΡΓΟΒΘΠἰδα 848 ἃ τοοῖ, Δη4 5υροιῖοσ τὸ 
1η6 (ὐδηΈ 168, ἴο Ὀ6 σοϊηραγοά ψΙ ἃ εὐὐδα αἰ ν αν αα 
θὲ {Ππ6 ἐογεῖσῃ παιίοηϑ, 0 δῖ ἤθγα γθρτοβεηύθα 88 
Δ οηρσγαίϊεα Ὀτγδησῖ, ἴο θ6 σοιηράγοα ἴο ἃ σαγεἶεῃ 
οἰἵνε." “Τῇ Αροβίίο, (πεγοίοι (8445 με), Οἤἢοβ6 ἰὸ 
Βοιτονν 8 ϑ8ἰπιῖ]6 ἔλτοπὶ δηρτγαίηρ, Ὠοΐ, ἰηἀθεὰ, βυςὰ 
ἃ5 τῦ8 Δρτθϑδῦϊθ ἴο {Π6 δι δὶ πιοᾶθ, γοῖ 88 πανοῦ- 
{Π6 [658 ροβϑίῦ]8. Νοῖ πθϑὰ [ἃ 8 οὐ]οοίοά, ἐδαΐ δ 
ψ]] ἃ οἷν οηρταοά οὐ 8 σαγάδη οἷἵνα ψουϊὰ θ6ᾺΓ 
ν 4 νι : [ῸΓ {Π6 ΑΡοβε6 18 ἢοΐ δρβϑακίηρ οὔ γιέ, 
θυὲ οὗ τ1Π6 χεαξίηρ οὗ ἔτθϑβ, δηά ἔθ εν τἰοη οὗ [86 
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Ὀγδῆοὶ θηργαῖοα, Αηά 80 ἔδγ τ 6 5: πη} 1846 δαιά 68, 
ὙΠ] οἢ πηυδὲ οὶ θ6 Ρυϑῆρα δὴν {ὈΓΊΠΟΓ {Π8ῃ 85 1 
Γοβρϑοῖβ {Π6 ς486 [ἢ 4:681{100.ἢ 

ἼΠ6 αὔονθ προίῃοὰβϑ οὔ δοοουπίης ἴογ {18 ἅΓΘ, 
πον ονθγ, γα ηἀθγθα πυρδίογυ ὈὉῪῚ ψΠ δὲ Αἰπαιοῦ {ε]} 5 
118, ΠΑΙΆΕΙΥ, ἰἢδΐ ἰἰ ψγὰ8 μδμαΐ ἴο κὸ δηργαῖϊ, ἴῃ ογάογ 
ἴο Ρτοπηοῖθ “εομπαϊίψ. Απαᾶ {8 6 τεϑίβ οῃ (ὃφ 
ΔῈ ΠΟΓΙΓΥ οὗ τῆχο βαββαρεβ οἰϊεἀ Ὀγ ΒγοάθηκΚαιρ : Ν]Ζ. 
(οϊπηηο α 46 τὸ γυϑβί. ὅ, 9. βοΐ 1ογθτδγὶ οἱ ἰεῖξο, 
1π ἰογαπηθη ἰδίθα νι 18 οἰδαβίγι αἀδηχἰῖτὰγ, οἱ δὶς 
νοις ἸηΠἃ ἀγῦογ ἔββουηἊο βοπηΐηθ {ογΆ ΠΟΥ δχϑβίδξ. 
Ῥα] δα. ἀ6 ἱηπῆϊ. 1Φ, 58. Ἐδοεουπάδίι 5[6γ}} 18 ΡΠ Ζι 68 
ΟἸεαβίθγ οἰϊναβ, οἱ 4125 ποῦ πονὶξ τηϊιηογᾷ ἔδγγα ἀοσοῖ. 

Βυΐ, ἰο ρτοςβθὰ ἴο 186 ψογὰβ ἴῃ αυσϑίϊοη, Ψ 
{818 86 οἵ ἐκκλάω τηΔΥ ὃ6 ΠσοιῃράΓοά {ἰπι οἵ (ῃἢς [41 
ἀεξγίησονγο. ὅο Νιγρ. ἀδογ. 9, 80. (εἰϊεά Ὀγ Οτοί.) 
“- δὧὐϊΐ βυπιηῖβ ἀοζγίηρὶ ὁχ ἀγῦοτγα ρἰδηΐαϑ. (ἰἴρ. ΡΓῸ 
(ξο. θ26. Ουἱϊ ρτγϑίθγειπίθϑ ταυτὶ ἀοίΓιηραογοηϊ 
ὩΙΌΟΓΙΒ. ᾿Αγριέλαιος τηυδὲ ἤδΓΘ ΒΙ ΏΠΥ α εοἰέά οἰΐυε 
«λοοέ, οΥ ὀναποίι, Ὁ ἃ βυθαιάϊοη οἱ κλάδος. ΤἼ|6 
ἰεγῶ] Οσσὺϊβ ἴῃ ΤΠοορῆγ. δηὰ ἢ ίοβοογ., οἰϊθα Ὀγ 
ἡΝγείβίεῖη. Τὸ νοὶ 1 44 δορὶ. Ττ, 1199. ἄγριον 
ἔλαιον, δηά ΤἼροοι. 1ἃ. 7, 18. ῥοικὸν δ᾽ ἔχεν ἀγριελαίῳ 
κορύναν. Νον ἃ ΜἘΠι1 οἷν Ὥδνθῦ Ὀθδῖ8 ἔγυϊ, δηΐ 
ἤδηῆσο 1 θ6σαπΊ6 8 ργόνογθῖαὶ ἰογπὶ ο ἀδηοίθ 58. γ ν 
δΔηα ππρτοῆιαδίθηοθββ. ὅ66 δυϊά. αηὐ Πίορεη. Ῥτον. 
οἰ Ὀγν δοποορίίροῃ. 

᾿Ενεκεντρίσθης, “ποτὶ Ἱηρταῆοα." Τα ποτα ἐγ- 
κεντρίβω 5ϑιαὈ1ῆ68 ΠΠ ΘΓ Πγ ἴο »γοῖς ἢ, δῃα 15 τδοα νι ἢ 
τοίθγθηςο ἴο ἐδ ποϊοἢ τδά6 1η 6 δίοοκ, 1ἢ ογάθγ ἴο 
δά! [Π6 βιοοί ἰο Ὀ6 δηργείϊο (νοι, ΟΤοῖ. βαγ9, 
ψ88 (Δ]]6ἀ ἐνοφθαλμισμὸρ).  είδΒ. δΔἀάυςες {ψὸ 6Χ- 
ΔΏΡ68 ἴγοπῃηῃ ὙΠπϑορίγ. δὰ Μδιο. Αηίοῃ.; δηά 
ϑοποοίέρ. τεΐεγβ ἰο Εἰογοηῖ. ἀδοροηίς. 1, 18, ὦ. Ομ 
πογὰ εἐηργαΐέ ᾿νὰ8 [26 νϑῦῪ 88Π|)6 ἴοι; 8ῆς6 γράφω 
(τοῦ ψἤθηοσο ἰὶ 6 ἀογίνθα) Ῥγορθιὶν βι χη ῇῆθϑ ρμηζο. 

Ἔν αὐτοῖς ἰ8Β ἰαΚαη Ὁγ Κορρε ἰοῦ αὐτοῖς, Βιΐ {ἢ 6 
ἐν 5 ταίποῦ (6 βθηβ86 οἵ αγμιοηρδέ (ἰδ), 1. 6. {Π6 
δεδῆσῆο5, δΔοηιθ οὗ ψῃϊοῖ ἀγα βϑυρροδεά ἰο ὃ8 γεῖ 16- 
Ἰοδἰπίηα. ΟἾΒ618, 68, ὅγγ., Βοζᾷ, 9118, Μδοκῃ., 
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αηὰ δἤ]ουϑ., αβϑῖρη ἴο ἐν (ἢ 56,86 οὗἉ ἀντὶ, »γῸ, ἰοοσ, 
οἴζο. Βυϊΐ 1 δβϑοηί ἰοὸ Μσ. 5846, (παῖ, τπουρὶι {ποτε 
ὍΓ6 (αβ8|ς 8] δι ιπογιί165 ἴοσγ (ἢ}15 βισπιβοδίοι (845 ἴῃ 
Ῥοϊγν. ἔχς. [,ᾷ. 82. ἐν Φερνῇ, ἀο115 ἔθοο. ὅ66 Ζβθιυη. 
δὰ ηρογ. Ρ. 602.), γεῖ βυςῇ 8 8686 18 Ὠοΐ 884η6- 
εἰοποά ᾿ ΔΩΥ ρᾶϑϑαρο οἵ δογίρέμγε, ὨΘΙ [ΠΕ 15 11 Ὠ6- 

6ΓΘ. 
17. συγκοινωνὸς (σὺν τοῖς κλαίΐδοις ἀρχαίοις) ῥίδης. 

Ἴἢ}5 18. (Π6 σοηῃβίγιοίοη δἀορίοα ὈὉγ Κορρο, νψῆο 
8665 ποΐ ἰο ΘῦῬτονε οὗ ἴε Ηδπάϊβαγβ βιυρροβοα ὈΥῪ 
[πΠ6 οἷον (ὐοπηπιορηίαίοτϑΌ Πιότητος, ἱ. 6. ““ [λξη695 
Δηα Τ6γι} γ," ψ ΠΙς ἢ 15 ἰγαπβίογγοα ἔγοιῃ ἴῃ 6 τοοῖ ἴο 
[86 Ὀγδηοπο5. Α εξ ἱπιᾶζα οὗ (ἢ6 (6 οἰ ἐγ 6Υ]γ 
Ρτγοιῃ 866] (ο (ἢ6 Φεννϑ οὔἶγ. Απά {Π6 ορηῆοί 5 65- 
ΒΕΘΟῪ ΔΡΡΓορτγιδῖθ, ϑῖποθ 6 ἢανα ἢ ΨΊγρ. Ες]!. δ, 

. (εἰἰδα Ὀγ ΥΤεί8.) ρίπρῃβ οἷνὶ ; δηά Ηοσ. Ἐροά. 
4, δδ. ἰοοἰᾶ ἐδ μῥ᾽ηρυ 581: 18 οἷἶνα ΓδΓ.18 ΔΓΒΟΓΊΙΡΗ. 
ἵν ει8. α|30 γϑίεγβ ἴ0 ἃ β8|0}}}’ ἤρατο ἴῃ λιάρ. 6, 9. 

18. μὴ κατακαυχώ τῶν κλάδων, ἱ. α. ᾿ἰτοταὶγ, ““ ἀο 
ὩὯοΐ Ὀοεδδί δ, δρδαϊηϑί, ονθῖ, δῃηὦ σοῃβοαιθηι] γ ἄε- 
“ρὶ2.." ΤΠ ποτὰ οσςσυγε θοιϊἢ ἴῃ {πΠῸ ΟἹὰ δὰ Νὸν 
Ταβίδιηθηϊ, δηά ἰη δος ΜΆ Ν. οὔ Ξὕβο )γ]. Ρειβ. 858 : 
η αἰπηοϑὲ 4} νυ πο ἢ σᾶ868 {Π6 κατὰ ἰ5 ρίεοπαδίϊο : Ὀυΐ 
λεγο ἰὶ ᾿85 {|| β8Π)6 ΌΓΟΘ 88 ἴῃ καταγελάω, ἐο ἰαιισὴὶ 
ομέ 07) σομπέοφηαποδ; Οσσυγγίηρ 1ὴ ΤὨυογάϊἀ68 8, 88. 
8η4 οἰβενίογο. Βγ {πῸ κλάδων δΓ6 πηϑϑηΐ {Π 6 ὈΓΆΠΟἢ 65 
Ὀγόίθη οἤδ, , 
ἾῺ {π6 οἴδυξε εἰ δὲ κατακαυχᾶσαμ, οὐ σὺ τὴν ῥίϑαν 

βαστάϑεις, {Π6 ΓΘ 18. 84 ΡΟΡυΪδΓ ἄπρν ἴῃ ᾿ΠΙσΘἢ Βοῦια 
γνογῦ πιιϑί ὕ8 8001|1.6α. (ὐΔιηεγαγ. βυθδυ 8, “ γοὺ 
ουρσὶ ἰο {π|η Κι Κορρδ : γνώθι ὅτι. Απά Πα (ἰυβ 

1η18 οὐδ ἢ δἀρρἰϊοδίίοη : ““ Κπον δὶ (Π6 εν 
οὐα ποϊδίηρ ἴο γου ; Ὀυΐ γου, 41} ἴο {πΠ6 δον; βίῃσα 
[π6 Πορα οἵ βαἰναίίοπ 88 ἰγδῃβίοσγεα τοι (Π6 «6078 
(ο 186 Οδηίἶςοβ, ποῖ νος νϑγβ8.᾽᾽ (ὅθε 450 Ηδη- 
τηοπ.) ἤδτγε Υεῖβ. δρίὶν σομηρᾶγοβ ΑὨΐΠοὶ. 1, 90, 
, Ἢ παρος ἐν δρύμοισι νάδης ϑείδωρος ἀρούρης ᾿Αχρὰς, 
θηροβότου πρέμνον ἐρημοσύνης. ᾿Ὁβθνείοις ἄβοισι μετέμ.- 
ᾧυτος ἥμερα θάλλω, οὐκ ἐμὸν ἡμετέροις κλῶσι Φέρουσι 
βάρος. Πολλὴ σοὶ φυτόεργε πόνου χάρις, εἵνεκα σεῖο 
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᾿Αχρὰς ἐν εὐκάοποις δένδρεσιν ἐγγράφομαι" πα ΜαΡιαὶ 
18, 48. ψιλὰ πιαῖθγῃ 8 ἔογαπηι8 ΡΟυβι 8 ΓδΠ18 : ὨῸΠς 
1η δορί!οη!β Ῥαγϑίσα σδγᾶ βιιπι9. Οτοί!8, ἰο0, οἰἴ68 
16. ἐο!] ονίηρ οἰοραηΐ Ερίσταπι. Πολλὴ σοι, φυτόεργε, 
πόνου χάρις" εἵνεκα σεῖο ᾿Αχρὰς ἐν εὐκάρποις δένδρεσιν 
ἐγγράφομαι. ! 

19. ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν, αο. ΤΠ σοηΠόχιοη 
ἰ5 {πιι5 ττασρὰ ΌΥ Κορρε. ““ 1 γου δι ἱπο!πεὰ ἴο 
ἰηβ} (Π6 76 »ν8 οη 16 στοιηά (παῖ Οοά [85 γεὐεοῖϊθα 
θη, ἀῃα ταοοίνοα νου, (πἰηΚ, 1 ρῥγὰν γοιι, (ῃδὲ [6 
βᾶτη6 ψῃςἢ ἢδ8 δία 6 η ἐῤοηι, τηᾶν τηυοΐ τηογα ΘΒ ν 
ἸΔΡΡθη ἴο ψοι ; δηὰ {πμογοίογα γοὺ 8]ιοι!ὰ γαΐπογ 
δάοτγθ {π6 Ὀδηϊρηϊυ οὔ Οοά, δηά 5ἰδηά ἰη ἀνα οἵ ἢΐ8 
ἀἸβρ θδϑιγα." 

Τῆς ψοσάβ ἐξεκλάσθησαν---ἐγκεντρισθῶ ἅΓ6 δυρροβοά 
(ο σοπιθ ίτοπι ἃ (ἀδπεα (δ γιβϑιίδη ; 4. 4. “ Οοά, ὃὈγ 
σαϑίηρ ΟΥ̓ {Π|ὸ 906 ν8, [88 τη846 ΓΟΟΠῚ ἰῸΓ τη6. Τὸ 
{Π18 1Π6 ΔΠΒΨΨΟΓ 8: καλώς, ΝΠ Οἤἢ ΘΧΑΟΓΪΥ σΟΥΓΓΟΒΡΟΠ 8 
(0 οὐκ εὐοέΐ, ἃῃὰ ᾿Π}Ρ}}168 ποῖ οἷν δϑϑϑηΐ δηα δρρτγο- 
θαϊίοη, Ὀαΐ, 88 θα, οοποθϑδίοΉ, δοσοιηρδηϊθα Όγ 8 
τοβδγναίὶοη ς; ἱ. 6. ἐσοίξ, Ὀυϊ, ας. Τῆσ (οιημηθηΐζδίογβ 
ΘΌΒΩΡΘΓΘ ἃ δβἰιηΐϊαῦ υ86 οὗ κάλως ἴηΠ ΜαΙκ 12, 82. 
[Κα 20. 89. 2οῖ. 4. 17. 

420. τῇ ἀπιστίᾳ, ἴον ἐν ἦγε ἀπ... βυὺ. ἐπὶ, ““ ὃν υη- 
με οἴ, δοσαιιδε ο[." 

20. σὺ δὲ τῇ πίστει ἔστηκας. ἼΠ6 σοηϑέγι 0 [5 
ηοῦ ἀἰϑ[Πο(γ βοὴ Ὀγ (Π6 (οπηπμοηίαίοιΒ. ΤΠΘΓΘ ἰ8, 
1{1 τηϊδίακε οί δῃ δἰ 0518 οἵ μόνον ; ἀπά {6 σὺ 
866 18 ΘΙΡἠΔ11.4]. 6 86η86, ἴΠ6η, ΠΙΔΥ Ὀ6 [ἢι|8 
ΟΧΡΓΘββοα. ““ Βυΐ ἰἴ 18 ὈΥ (Δ (οηἶν) δὲ λοι 
βίδηἦδϑι,᾽" ἰ. 6. ““ [0 18 ὈΥ σοπεηπίηρ πη ἴῃς ΟΠ γι βιίδη 
[αἰ δηὰ γε] ρίοη, δηὰ ποῖ [ἢγουρῇ ΔΠΥ τηογῖῖ οὗ τῃῪ 
σῇ. (Πα τῃοιιΙ σοπϊηποϑε ἴῃ (6 Π}1νΊη6 ἕδνουγ υπΐο 
σοῦ τῆου Πα8ι θ6θη δάἀπηῖοα : 8485 {π6 δηρταβοα 
1 οἷῖνα βδῃοοί σοπιϊηυθίῃ ἴῃ {πΠ6 ροοά οἾῖνα." 80 
ΤΠΘΟΡΕΥ]. οχρίαίηβ : διὰ τὴν πίστιν ἕστηκας, ἐν τῇ 
ῥίξη ἐγκεκεντρισμένος. Ἡρτο Οτοίυβ σΟΠΊρΑΓ68 ἃ 8ὶ- 
την υ86 οὗ [Π6 ΗδΡ. ΤὭΨ, ἐο γομιαΐπη. Κορρα πο- 
ιἰ668 8 βἰπγεῖαν τηοίδρθογ ἴῃ 1 (ον. [0, 12., ἀηὰ {π|ηκ8 
{ποτα 5 8ὴ 6}1ρ05815 οὗ διότι; 8ἃ8 1ὴ οῃῃ. 10,9 ὅς 10. 
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Βυὲ {158 δε πὶβ Γσιιπάβα οἡ 8 ψτοπρ νον Οἱ 1Π6 σοῃ- 
δι ΟἿΙ0ῃ. 

90. μὴ ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ. ΓΘ Οτοοῖκ (οηι- 
τηθηΐίϑῖογβ ἤθῦα, ΓΙΡΏΓΠΥ ΓΟ ΟρΏΙΖΘ 8ῃ ο}}1ρ815 οἱ τοίνον. 
ὝΠαε ἴογςε οἵ μὴ ὑψηλοφρύνει 15 1Π 5 ΘΧΟΘΙ]Θητ}γ 11π|8- 
ἰγαϊϑα ὧν Οτοίϊ5. “ Β6 ποῖ ριῆδα υρ ψιἢ ῥγίαθ, 
ΠΟΥ {Π1ηΚ {Π159 οὐ ἱηρ᾽ ἴὸ [ΠΥ ΟὟ ῬΟΟΆΠ ΑΓ Πιογι8, ἰοϑὶ 
ἐΐοιι Ὀ6 ει ΟΥ̓ οἵ ἰεβδὲ 1Π}6 βαπ|6 Πᾶρρεπ' ἰο ἔλεε: 
ἴον (88 ρᾶγαρῇγαβθθ ΓΠΘΟΡὮΥ].) μου τί ποῖ (Π6 ρστγαίς 
οὗ παΐυγο, ὃθυϊ οὗ Δ}. δο ΤΠροάογοί : “ 1 ψν 88 
ὈΠΌΘΙΙοὗ ἀσρτίνοα {Ππ6πὶ οὗ {Π6 γοοί, δηά (811 } υπιτοά 
{Π66 τῃοτγοῖο, δηα πηδάθ {66 ρδυΐΆϊτοσ οἱ 118 ἐἴῃε688. 
ὙΤπΠογοίογα ποῦ 18 σδι188 [ὉΓ 68 Γ δπα {γοΠ}}}]1ηρ." 
Απά ἢο σγοίοργϑβ ίο ΡΏΠο 92, 12. [11 15 ψ6 }} γουγεγκοά 
ὈγΥ ΟΠγυβοβῖ. οὐκ εἴπε, ταπεινοὶ, ἀλλὰ φοβοῦ" ἡ γὰρ 
ἀπονοία καταφρόνησιν ἐμποίει καὶ ῥαθυμίαν. Ἡροτο Ὑ)εί8. 
ΘΟΠΊΡΑΓΕβ ἃ 51Π11181: 856 {1π|6Ππ| ἴῃ ὅθηθο. Ττγοδα, 9269. 
Μοάρτγαία ἀυτγαηΐ, φυοηαθ ἐογίθη 8}{π|5Φ Εν σις ἃς 
Ιανανῖς ΠυτδΠ88 Ορ68, Ηος 86 τηδρὶβ ἀθργίηεγε ἔ6]:- 
οὐπ ἀδοοῖ, ΑΒ 6. οδ8.}5 ἰγοπογα, πιοιθηΐϊοπὶ 
1Π)605--- Ἴ018. ΠῸΒ ἰππΊ1 408 ἴδο!ς πη πὶ ἃ6 ἔξγο 68 ἢ 
δίδιηυβ ἤος Πϑδηδὶ ἰοσο, υπάδ 1||4 σροιάϊέ, 1 δάαά 
Ριηά. βέμπι. 8, 7. ϑώει δὲ μάσσων Ὄλβος οπιδομένων, 
ΘΓ 566 ἤογπ. δηα 1Π6 δοῇο!. ᾿ 

91. εἰ γὰρ ὃ Θεὸς τών κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ οφείσατο. 
ΤΠΘ δ6η86 18. ΨΘΓΥ ορνίουβ. Οὐκ ἐφείσατο 185, ὈῪ 
πιοίοβὶβ, ἴον ἐξέκλασε.. Αἱ μήπως--- φείσεται ἰῇθΓ6 15 
δῇ 6}}1ρ818 οὗἨ δοιῃθ νοῦ, ἃ8 φοβοῦ οΥ ὅρα, οἵ βλέπε. 
Ισηογδηόθ οΥγ ἔογροι 6858 οὗ ὑἢ18 ψγ6}} Κπόονῃ ΙἀἸοπὶ 
οὔ εἰνὸ ασεεκ ἰδηριιαρε, ἢ45 σαυβοα ΠΠΔΠῪ ΤΠ οΓΡΓ ἴοΓΒ 
ἴο δέ] 6 αὐ ἴἢ6 ρῆγαβϑβθ. Τὸ {181 δ(ιγιδιιθ ἐῃ8 
Τοδαϊη ΟΥ̓ νοῦν πλὴν Μϑ55. φέισηται, ψὨϊοἢ, ἤἢον- 

“ εανϑύ, ουΪ τοηυΐγο μὴ: ψ ἤοΓοα8 μήπως ἀσπηδης5 ἐΠ6 
ζαΐυγα Ιπἀϊσαίινα; ΟΥἹὙ ψΕΪσΟῆ Βγηΐαχ 866 δχϑηρ 68 ἴῃ 
γγεί5. δὰ Μαίιῃ. τ, νυ. ϑδοῖηα Μϑ85. τϑδὰ οὐδὰ--- 
φείσεται. Βυῖ (ῃἰ86 ἀοβῖγουβ ἴη6 ἀ6] σου ΟΕ {Π6 
ΑΡοϑβι!θ᾽ 5 Ἰδῆριυδρθι: ἔογ, ἃ8 Ὁ γγβοβί, Μ6}} γθλαυκϑ, 
6 ἀνοῖὶ 8 βαυηρ' οὐδὲ σοῦ φείσεται, ἴγοίῃ ἃ τερατά ὁ 
τοῖν ἐδο᾽ηρβ. ὙΠΘΟΡὮΥ]. ραγαρῆγαϑοθ ἔΠ}9 : φοβοῦ 
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σὺ πολλῴ μᾶλλον ὁ εἱσποίητος, μήπως πταίσαντόφς σοὺ οὐ 
φείσηται. ετο ὙΥ εἴ8. δρ(υ οἰῖ68 Π)ιοηγ8. ΗΔ]. 4, 46. 
Νομίξειν, ὡς ὁ τῶν συγγενεστάτων καὶ ἀναγκαιοτάτων μὴ 
φεισάμενος, τῶν ἀλλοτρίων φείδεται. 

φῷ, ἰδὲ οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίὰν Θευῦ. Τα 
ἴοτοθ οὔ (6 ἤγϑί οἰδιβα οὗ [0158 νϑγβα 1ῃ8 (οπιπιοηία- 
ἴοτβ ἢανα [Δι] 6 ἴο ἀϊδβοθγη ; ονίηρ, 1 (Ὠ]ηκ, ἴο {Π6]ΓὉ 
ποῦ ρογοαίνιηρ παῖ ἴ ἀαροπάβ ὑροη καὶ, ψΠῃϊσἢ ἰβ 
ἤθγα διῃρἤδίςαὶ, ἀπά ρυΐ ἰογ τε καὶ, ποέ οηίυ---δωέ. 
ΤἼηΘ Δροβίϊο, 18 πηιιδὲ θ6 οὐδογνοα, δ πιοηϊβηθβ [ἢ 6 
(ἀθηί]εβ ποῖ 80 ἴο τοβί ὕὑροὴ (6 φοοάμεοες οὗ (οὐ 
ἴο δι 85 ἰο ργοῖν ῥγουά Βη βϑοῦγο, δηὰ ογρεῖ Πἰβ 
δϑευογὶέψ. ΓὮϊ5 [Π6 ψογαβ [Ὁ] Πρ ἀγα δχοροίοδὶ, 
8ΔΠη4α βῆον (ἢ6 οὐ]οςίβ δηἀ σγουπαά8 ἴον ἴΠ6 αἰβρΊαγ οἵ 
οδοῖ οὗ ἰῆοβο αδἰγιθυῖθβ. Χρηστ. σοπηργῖ8ϑ8ὲ8 ([ὲ 
Ὠῖνιηθ οἰθι ΠΟΘ ΠΟΥ ἰπ Ρᾶγἀοηϊηρ' 81, ἀηἀ ἢ18 Ὀεηοῆ- 
σοηςα ἴῃ σοηΐθγγηρσ ὈοηρΗίΑ. 

ΟΠ γγϑβοϑῖ. [ΔΚ868 δηοίῃϑγ δ πιοτὸ γοῆποϑα, δι ἔα 
1688 ρορυ αγ νον οὗ [Π6 86η56," δηά {Πογείογε ρῥγο- 

Ο ΒΑΡῪ ἀϊδίδηϊ ἔγοιῃ (Π6 (γι. [Ιηΐο {Π|8 ἢ Β66πὶ5 τΌ 
δανα Ὀδροη ἰεἀ Ὀγ ποί ρογοοίνιηρ, ἴῃ6 σοηϑιγαυςσίοη 
δηα {6 ρ᾽]ϑὺ οἵ {Π6 ραββᾶρθ. 

ϑομοοσίίρ. δηα γείθ. Πογα σοιραγο ϑομοιηοϊῃ ΒΕ. 
12. Δα Εχοά. 9, 19. ΨΝαηὶ οἱ ν!άθ τηἰβογιςογάϊ8ς5 ο- 
τηῖπὶ. ἸΤαηῃσπυιηδ, οὶ. 85, 4. νοηὶ οἱ ν]ἀθ τηδηβθ- 
τυάδίηου; 9) 6 ὃ. Β. Δαϊκυι Ειιθοηὶ, ἔο!]. 98, 4. γιὰ 
ὈοηπΙρσηϊίαἰοιη 46 68. ἴῃ πιᾶηὰ δ εἰ 8. Β. 18,4. ὙοῊὶ 
οἴ νἀ6 τη ϊβογισογάϊαπι 1)61 5, Β. 

Ιῃ ἀποτομία, δουογὶέψ, τὴς (οπηπιοηϊδίοῦβ δηὰ Γ,οχὶ- 
ΤοσΓΆΡΙΟΓ8. ΓΘΟΟρΊΖ6 ἃ πηθίρῃΟΥ ἰαἰκθῃ ἔγομὶ δὲ7-- 
ξένῳ; Ἵ τ.6 ορογβῖοῦ θείηρ᾽ 8814 ἀποτέμνειν, ἰ0 δηιρυ- 
αἰ Δῃ που ΓΑΌΪγ ἀϊβοδβοὰ ᾿πῦ, δῆς τηϑὴν (πι- 
τη ηςΔίΟΓΒ ΓΟΠΊΑΓΚ ΟἹ 1[Π6 ΔΡίη688 οἵ [ἢδ6 ἴδγπὶ ἴὸ (28 
Ῥγοβοηΐ 500)6οῖ : δηα ΟὙΟΕΙ 115 ΘΟ ΡΆΓ65 ἃ 51Π|1}}8 ᾿,88 
οὔτπο Ηδ60. ΧΥΥΤ (ἤτοι ΣΎΠ, ἐο ομξ 077), ν Ὠϊςἢ ἰδ 
Γοηδοῖοά σκληρότης ἴῃ 2 Δῃ. 9, 2. Υεῖ τπουρὶϊ 1} 18 

ἘΞ Τῃ οὐμοίδεγίηρ ὙΙΟὮ, δ6 πιρθς αν βανεγίο ἴο 8. 180, 4. 
“«Ἐργν [Πόγὸ 18 πΈγοΥ τυ ἢ ἴπ6ς : ἰὈεγεΐογα τ Βῃδ]ῖ Ὀ6 ἔδασγοῦ." 

1 ϑομοεῖίρ. δηά δ ῦδυβ,, βοσανεῦ, [Ὠϊηῖς τ γα ἰδ ἃ ππεϊρ ΠΟΥ 
(κοη ἔοι ψαγάεπίπῷ. Βαυὶ οὗ 1158 νγὰ ᾶνε Ὧο ῥγοοῦ. 
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τη ἰρἢοΥΙο8] 86 οὗ [Π6 ψογά 18 ἔγθφιθηῖ ἴῃ {π6 (45- 
Βί64], 1{ Δἰπγοβί ναι Δ ὈῪ βρη 68 βανογιν ἴῃ ποτά. 
ΤΊ ΟἿΪΥ ἀεοϊάοα Θχᾶπιρίθ οὗ τῆ ρήψεοϊοαί ιι86 15 ἴῃ 
ΡΙας. 2, 199 Β. (εἰἰεὰ Ὀγ εἴ8.) τὸν δῆμον ἀποτόμου' 
χρείαν ἔχειν ἰατροῦ. Α8 ΓΟΒρΘοΐβ βδνογ ἴῃ τοογας, 
(ἢ6 ἰδγη, 1 σοησοῖνθ, ἢ48 Γοίθγορηςσο ἴο νἰαὶ νὰ οδὶ] 
ομέξίϊηρ᾽ πια{έίογα σἤογί; Μ]οἢ, Ὁ Δ οαϑὺ ἐγαηπσίαξίο, 
ΠΊΔΥ Β6 ΔρΡΡΪΙοα ἴο βανθγιυ ἴῃ σοηογαΐὶ. 

22, ἐὰν ἐπιμείνηα τῇ χρηστότητι. ΤὨ8. οἾδιι86 
ΜΏΟἢ 8 ηδανογίθης Υ οἰηἰοἀ ἴῃ {6 ἴαχὲ ὮΥΚ 
ΟΡΡΘ) 18. νϑιοιϑὶν ἰπιογργεῖθα, ον ηρ, ΡΟΓΠΔΡ8, ἴο 

(16 υποογίδ ΠΥ ργοαμπςοθά ὈΥ ἰπ6 Ε6ἸΠΠ|ρ5818 οὗ ἃ ποιη 
ΟΥ Ρῥγοηουῃ υῃϊϊοὰ ψιἢ χρηστότητι. ΤἼΘ σομπίοχί, 
Πονανογ, ἴον 145. .8 [0 ΔΡΡΙΥ 11 ἴο {π6 Οδηι16 (ἢ γί5- 
(ἰδη ; δηά, 848 οϑγίδιηϊν, σοηῆηθα 1 ἰο Οοαά; ὨΟΓ, 
1Ιηἀρροά, 185. ΔΠΥ͂ ΡΓΟΠΟῸΠ ΠΟΘΟΘΒΒΔΓΥ, ϑίησα (ἢ 6 δγίϊοὶα 
ἤδγα ον  ἀθηι}} βυιϑία! 8 (Π6 ρίδοβ οὗ 1; δηά ἰθῆοθ 
11 15 ρίαϊη (δὶ 10 σαηηοῖ Ὀ6 υϑοα (48 Κορρε 866ῃ:8 
1η6]η6ἀ ἰο {Π1ηὴΚ) ἴῃ {Π6 5Βθη86 οὗ ργοδὶέψ δῃὰ ροοά- 
ἢ,688, ἃ8 ἈΒΟΙΙ6α ἴο {Π6 ΡΘΓβοη ἢ]τΏ 5617. 

ἴῃ {Π6 ᾿πἰογρτγοίδιοη οὐ (18 δηὰ (6 (οἸονίηρ 
αἶδυδβα, {ἢ 6 αἰ νίαίπει 86 ρΡυΐϊ ἴο στοαί βίγαϊ 8, ἃγθ 
Τοαυοδά ἴο τ 86 Ὁ]6 5819, απ σοιῃρο 64 ἴο γοϑογί 
[0 8ΟΡἢ:31108] δηα τηθίδρἤῃγϑβιοαὶ αἰβε!ηοἰΐοη8. Ομη- 
ηρ᾽ ἴο ποίϊςο {Π686, 1 3Π4}} ηονν ἴὰγῃ ἴο ψῇδὲ 1 οοη- 
οαἶνα 15 ἴη6 βουπά 1ηϊογργείδιίοη. Β6Ζα, ψογϑίίιϑ, 
8η4 Οτοίϊα5, τρηογ : ““γϑηλδίη [ἢ τπδί βίδίθ ἢ ψΠΙΟἢ 
(Ποὺ παϑῦ Ὀδθὴ ρῥἰδοθά ὈγΥ {16 Ὀοηϊρσηϊν οὗ Οοά, 
(Ὠγουρῇ ἰδ! ἢ τη ΟΠ γβὲ, ὈὉΥ ψὨΙσἢ {15 ὈΘΠΙΡΉΥ 8 
τοίδι δα :Ὁ {6 σοῃβοαυρηῖ Ὀοίηρ, ὈΥ ἃ Ηδργαδιβαι, 
Ρυϊ ἴογ {Π6 δηίοοράδης. ὅ8ο Οτοί8 δηὰ ὙΥΒΙΤΌΥ : 
“16 {ἰοὺ γοιαίηθϑὲ (ὐοα β ροοάηθββ ἴο {π66, ὈΥ σοη- 
ἰπυΐηρ ἰο 06 ψογίῃγ οὗ 1τἴ, δηά Ππαηρτγονίηρ {115 δά- 
νδηίαρο." Τῆθ ἀθονα ἱπιογργοίδιίοη 18 4180 δάορίοά 
Ὀγ (ἴα ]τι8, πὰ ὌΠ σοηῆιτηθα Ὀγ (ῃ6 Οτροῖ (οπι- 
τηϑηίδίοιβ. ὙΤΠι8 ΤΠΘΟρΡἤἢγ]. (ἔτοαὶ ΟΠ γγβοβί.) οὗ- 
Βοῦνβϑ, (δαί [Π6 ψογὰ χρηστ. 8801) 68 ἰἢ6 Ψῃ0]6 ἴο 
{Π6 στᾶσα οἵ Οοά. Απά δε οχρίδίηβ8 ἐπιμείνῃς ὈΥ 
σπκουδάϑων ἐπιμείνης. Ηες οὔϑβοῦνϑ, ἴοο, {μὲ ἴἢ6 
Αροϑία ἄοθβ Ὡοΐ 880 “1 ἴδοι σοπίϊηιι6 ἴῃ γαϊέλ,᾽ 
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Ὀυΐ ἐν τῇ στότητι, 1. 6. ὁ ἐλοιει οοπέϊημοδέ ἴο ἀο 
ἐλῖηδ5 τοονἐδῳ οὗ ἀϊἘ σοοήπεεα πηΐο ἐδο θα." Ἡροτο 
1018 ψ6}} γοιμγκοὰ ὈγῪ Οὔ 5, ἐπὶ τ[Π6 ΑΡροϑβϑί]8 ἴ8- 
ΟἸΕΠγ βῆονβ ἰῃδὶ {Π18 αἰνίπα ροοάποβα ψθο ἢ ἰ8. 1π1- 
ραγίβα ἴο Ὀδί νοῦ, 18 β06 ἢ 48 ΔΩΥ͂ Οὴ6 ΠΊΔΥ ὃ6 ἦδ6- 
Ργνοα οὗ, παηηεὶγ, ὈΥ [ν8 οψη ζώι, Ι. 6. 1 6 (4]] 
ἴγουυ {πᾶ βίαϊθ ἴῃ ΜΝ Ώοἢ ἢ οδίαϊησή ἰἴ : βίησα ὉΥ͂ 
{π6 βᾶτηδ πιθδη8 {πὲ 1Π|5 σοοάη 688 88 οὈίδιηρά, ὈΥ 
(Π6 884116 18 ἰ{ γτοίδι θα." 

Α ΨΘΥῪ 51π|||18Γ ρᾷββᾶρα οσοιγβ ἴῃ Ζυά. 21. ἑαυτοὺς 
ἐν ἀγάπη Θεοῦ τηρήσατε. 
᾿ς ΩΩ, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήση. [ἴτ 18 ῥα! {Ππ͵24| ἴῆ6Γ6 18 
ἤδγα 8η 6}}1ρ58|5 οὗ ἄλλως, “ηϊςἢ οἴη Πδ8 ρίασο δῆϊοσ 
ἔπει: ἃ8 Β|1ρ0Γᾶ νογ. 6. δηά 8, 6., ψογα 866 [πθ ποῖδ. 
᾿Εκκοπήσῃη 15 τεραγἀ664] ὈΥ Οτοίι8 848 ἃ βίγοηρον ἰθγηι 
ἔπδη ἐκκλ. βῦργα. Βυῖ Κορρεα, ψ ἢ πηοσγο Ἰυάριηδης 

᾿ς ΤΟρΑΓ8Β θοίΪ, 88 ΒΥ ΠΟΥ ΠΟΙ. 
Ηδηςο Μν. δδαβ ἄγανβ8 {6 τ 6}}-ἰοὐηάἀαα σοοποΐα 

810, ἰδὲ (ἢ6 ΟΠ γιϑιίδη σοηνογίϑ ΘΓ ὈΠΑΟΥ ὯΟ 
ΟΥ̓ΘΓΓΆΪΙ Ηρ ΠΕΟΘΒβι(γ οὗ ρογβονεγησ ἴῃ [Παἷς βίδίο οὗ 
στᾶςα. 

28. ΤῊ8 νϑγβ6 18. οἱοβοὶγ οοηπθοίοα ψ ἢ} ἐπ [488 
ϑ6ῃηπηθδηΐ δἰ νοσ. Φ2. Τῇ 56η86 15: “ΤΠ6 Ηθδίθη8β 
τῇΔΥ Πηδ]ΐν δ6 ἀορτεινοα οὔτπα ὈδηοΗΐθ πον οβεγοά ; 
κηδ, οἡ ἴπθ σοηΐγαγυ, (ἢ6 δον8 Ὀ6 ἤηΔ}}ν 1ηναβίοά 
ψ ἢ (ῃΠ6πι. (ΚορΡρΡ6.) . 

Τιιθ καὶ πᾶ Ὀ6 τοηάογθα: “ δηά (οη {6 οἰδογ 
ῃδηκ).᾽ 

28, ἐγκεντρίσθησονται. ΚΟΡΡο, ἔγοπι (άγρσον (σἢο 
οὔβογνθϑ {πὶ τ6 ΑΡροβέϊθ 18 βρϑακίηρ, οὶ οὗ νῆδὶ 
εογίαϊηἶψ δἰαίί ὃθ, Ὀὰϊ οὗ νῃκδί πιᾶψ Ὀ6, Ὀγ [Π6 τὴν 
δύναμιν τοῦ Θεοῦ, ὈΥ [1ἢ6 βυρογπαίυγα! ΕΠ Δ ΟΥ οὗἉ {Π6 
ἀϊνιπηα )οτα, Εοπηι. 1, 10., Πο ἸΟΏΡῸΓ ΡΟΝ σβο νυ σὸ- 
βϑἰδίθβα ὮΥ {Π6γ}), γθηάθτβ: ““ παν θ6᾽ δηρτγαίϊοα.᾽ 
Απὰ Πα δαά8, (παῖ ψῇῃδί 8ἢ}4}} γα] ν ἢάρρθη [8 6χ- 
ΡΓΘΒΘΘΩ δὲ νοῦ. 25. Βυΐ [ ρῥτγοίΐδγ {π6 δλαΐέ οὗ οἷν 
(ομηηοη Ν᾽ ογβίοῃ, ψ] ἢ ̓ν οῖνο8 ἢ0 ΟΠ υ} γ, βίποα 
1 ΤΘΓΘΙΥ ᾿ 0168 ἃ Ργοπιῖδα. 

23. δυνατὸς γὰρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐγκέντρισαι αὐτοὺς. 
Κορρα τϑιιαγ8 (ῃδὶ δυνατὸς ἐστι 15 [ογ΄ δύναται. Βαϊ 
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(ἢ15 8303] β6η86 οἵ (Π6 ννογὰ β86θπῃη8 βοδσοὶν Ξῃ οι θη 
ἴον {Π6 Ῥγθδθηΐ Ῥιγροθθο, Ἦδηςθ ΠηΔΏΥ Ομ ηθηΐ Π|0- 
ἄφγη (οπηπιθηΐδίογβ δὴ οὗ ορ! πο τῆι {ἢθΓα 18 ἤ6ΓΘ 
8 Ἰάϊοπι, ὈΥ ψ Ὠϊοδ αδέε (ΌῪ 4 δ σαίθ βιιρργοβείουι 
ποί πηκΚπονῃ ἰῃ Οὐγ ονη ἰδηχιδρθ) σϑγτὶβα νι ἢ τς 
{Π8 δάγυπος ποίίοη οὗ ευὐδημ. ΓΘ ταῖϊο οὗἨ {8 
ἰἀΐοι ἢ85 Ὀ6Θη δοιίοὶΥ δη ργοίουπαϊν ἀϊβουββοα ὈγῪ 
Ογὰ] 5: δια 1 15 οὐθογνοα Ὁγ Ηδγὰν: “ εη 
Οοάἀ 15 5814 ἴο 6 80]6 ἴο ἐο ἃ (ῃϊηρ, [6 γθ ἰ5 οἴϊβη 
μη δογβίοοα ποῖ 50.6]}Υ {Π6 ροιυον οἵ Οοά, με ἃἴβο {Π6 
Πινίηα εοὐἐξ ἰο ἀο παι ψῃϊςἢ Ηδ 18 αὐ]α ἰο ἀον 
Ἀπά τοί. (ονίἀση!!γ οὐ ἰπρ βδῖη 6 ῥΓΊ ΠΟΙ Ρ]68. 88 
4Π 086 διιρροκίβρα Ὀγ ΟὝὙ6 8) ΡΑΓΑΡὮΓΑΒΘΒ : “ Νοίπίηρ 
μυῖ τἢεϑιγ ονὴ πη] 16 Πίηάογα (ῃδῖγ Ῥοὶηρ δζαϊη 
ἀκρὴ "γ (ὑὐοά ἴογ ἰν8 ον, γραία ρϑίθσγῃδι]ν βγ 
ἢΐπι, δηὰ τἤθηοα Ὀγουσθί Ὀγ (ἢ αὐΐὸ (ΟὨγιϑι.᾿ 
Απά δα γϑίδθιβ, ἴὉΓ Ὄχϑιηρίθβ οὗ [18 βϑηπιιηθηΐ, (0 
Ἀοηι. 4, 91. 14, 4. 2 Οοτ.9, 8. ῷ Τίπι. 1, 1Φ. ΗΘοἢ. 
11,.19θ. Τηα δῦονὸ ᾿πιογργοίδ!ϑὴ 18 4130 δάορίοαά 
ῬὍΥ  Ι͂Όγ, Μδοκη., Βοβθημ., δηὰ Κορρδ.Ἐ 
“8 18 Γειηονθα (οῦβογνοβ (γ}]} 15) {|Ὲ ἐδὲγά 

πώλων οὔ [Π6 ρστουηὰ οὗ {86 ἱπῃροββι 1} γ οὐ (6 
Ἰηρ." 

: 84. εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς, ο., ““πυπὶ ἰὰ, βεράαγαῖιβ ΔὉ 
Πὰ ροηίε, ρου οὐ! ἀφάϊία, ἰῃ ααὰἃ πᾶΐυβ 68, 
δαάϊτ8 [6 γ]15 Ῥόορυϊο 1261, ἤὨοῃ 6. ἡβῖα]θβ, δβεα ἠϊ- 
“ίηο Ὀφηρῆοίο : αϑηΐρ ΓΩΒΡῚΒ ἢϊ, 4] δι} βιηϊ 1 1110 
Ρορυΐο, Γυγϑιι5 1ῃ ΘῈ ΠΊ ΓΘΟΙΡΙ, ἄθησο ἢϊς σορίυ!, 8] 
ρόεκβδῃι ὁ (Βοβοη.) παῖ (ἢ6 Ο΄ϑηέϊοα βιιου ἃ δ6 
δγουρσδι το {86 δι ον οὗ ΟΠ γιβι᾿ 8 Κιηράοιῃ, 88 ἴὯγ 
ΔΘΓ6. ΠΏΡΤΟΡΑδίΘ ἐπάη {(Πδὺ (Π6 οὔ δῃοιϊά 6 
Ῥγροφῆ ἰο 1Π18 Βαρρίηδβ8, νη ἢ γγὰβ οὐ ΣἸ ΠΔ ΠΥ ἀ65- 
αηδά ον Βεαι. (Κορρ6.) Ἢ κατὰ φύσιν 15 ἴοΥ φυ- 
'σικὴ Το αδημ 6 παιίοηβ αὖ ἐαγροὸ ἅγα σοτηραοά 
{0 ἃ ΜΠ οἰἶνα ἴγρο, πα βοῇ οἵ ἴδῃ δἰπρίψ ἴο 18 
ῬΕΔΏςΘἢ 68. ᾿ 

ἘΞ Αμᾶά 80 448ρί8, 0 ΟΌϑογνϑδ : ““(εθδαδίε εαυδὰἂ Ἵοϑϑαὶ οβροίυς, 
“ποι, ηυἱ Ρμοϊοεδῖ ὁζληΐδ, μοΐθϑὲ δοὺ φίλα, φῃδηϊυσαν,5 ᾿ργοθα- 
γα πυυ εἷβ νἰφοδίυγ," 
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24.. παρὰ φύσιν. Με. δ᾽αηαδα ρδΓδρἢΓΑΘΘΒ8 : “ἐξ 8 
ἩΠηδίιΓγαὶ, 1. 6. ΠΟΠΙΓΆΓΥ ἴ0 [ἢ6 σΟΙΓδ6 Μ ὨΙσ ἢ Ὠλίογο 
ΡΓΘΘΟγθ68, [0 σιαῖς 8 ψη ἃ, Ὀάγγθη, .56}688 [Γ66 ἰηΐο ἃ 
βοοά βίοοϊκ." Βιιῖ 118 Β6Ώ86 ταίῃϑν βϑϑιῃηβ ἰο 6: 
“ ἠοῖ ὈΥ ἠδίιζο, υὰῖ ὈΥ γί ; ὈΥ ἀγιϊβοίαὶ Ἰοι εἰς ἰη." 

44.. καλλιέλαιον, “ἃ σοορά οἰϊνο-ἴγ6ε,᾽᾽ 1.6. ἃ οὐ] 
ναῖϊθα οὔθ. ὑὙΓΠΐδ 15 βιρροβοά ἰο ΡῈ 4 ψοχγὰ ἐογηρά 
Ὁγν {6 ΑΡοβί]6. ἢ ογάθγ ἴο σογιθϑροπά ἰο ἀγριελαίου. 
ΓΠ6 ἰδγ υ5θὰ Ὀγ (6 (Ἰασϑϑοαὶ ψγιῖοῖβ ἴο ἀδθηοίθ 
{Π158 15 ἐλαία κατα-κάρπος; 8ἃ8 ἰῃ ΡΒ. 52, 10. δὰ Ηο- 
τοὐοϊ. ὅ, 82. ξύλον ἡμέρης ἐλαίης. 

24. πόσῳ μᾶλλον, “ον πιο ΠΊΟΓΘ (ΘΔ 51} ν, γρᾶ- 
ἀμ} γν). Τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ, “16 1]Γ ον οἰϊγα-ίγθο ;" 
πϑιηϑὶγ, [ἢδι το νῃϊοὶ ΠΟΥ 66 οὔ Ί ΠΑ γ συ. 
(η {Π6 δοηέϊπιοηξ 8ὲ56 Μδοκηῖρδι. 

δ. οὐ γὰρ θέλω---μυστήριον τοῦτο. ΤΏΘ ΑΡοθέ]6 
ον. ὈῪ {{|6Ὲ δυϊῃογγ οὗ Ηΐπὶ το ψῇομῃ ἢ6 ἀ6- 
γἰνοά {16 Κηον]εᾶρο, 8445 {πδῖ {Π|5 εοὐέί γοαϊέψ Ὦὰρ- 
Ρϑὴ οὗ ν θοῇ πα δά Ὀαοίογρ ἀββογίβα {{Π|6 ροβϑίθι 
ΟΓ ΡΒΟΌΒΌΙΠγ. (Κορρθ.) Μεγ ἵἱ δββθηΐ ἴο {ῃ6 
ἰραγηθά (οπιιημδηΐξδίογ, [μδΐ γὰρ 5 ἃ ρατγίϊοία οὗ ἰγϑηϑ8ὶ- 
ἴἰοη ; βίησθ ἰξ ἰδ υηϊϊδιὶ νι ψογά9 δηᾶ [Ὀγ}}α8 ἰὼ 
(ῃαὲ εβδοῖ ; δηὰ πηογϑονογ 15 Ἰηἰγοϊζαοίογυ (49 Κορρθ 
ΤοΔΓΚ5) οὗ βοιηοιίηρ πον, ᾿πηροτγίδηϊ, Δηα πηῃραγὰ 
οὗ, δῃᾷ {ῃδγοίογο ἀθιηβῃάιηρ αἰἰθῃ τ οη [0 υπεἰοτϑίδηά 
ἢ. Απῃᾷά {}15 [5 {ὈγΠ6Γ ϑιιρροδίθα Ὀγ (6 θεὰ μυστή- 
ρον, οὔ  Ὠοἢ 1 πᾶνα δοίοτγο γραία. ὅδε (διηρὈο}}᾿ ἢ 
Πίββογε, Ηρχγθιε ἱρ οχραἰμθα Ὀγ ΟΠ γυϑοϑί. τὸ ἀγνοού- 
μέθον καὶ ἀπόῤῥητον λέγων, καὶ πολὺ μὲν τὸ θαῦμα, πολὺ 
δὲ τὸ πκαράδοξῳ ἔχον. Βν ᾿Γῃοοάοτγεί ἰδ .5: Μυστήριον 
ἔστι τὸ μὴ πᾶσι γναίριμον, ἀλλὰ μόνοις τοῖς θαῤῥουμένοις. 
Απα ὑὕγ ϑομοοίίμ. (5: ““ Μυστήριον ἰ᾿. 1. Αροϑίοϊιιβ 
ἀϊεῖς ἀοοσίγιηδαι ἤθη υἰδ᾽νὶ8 ΟὈνίδπ), εἴ αι Ποὴ ἃ 
ᾳμονὶ8 ἀοςσροίυγ, ηυδηιν!β 6}18 νεοϑι σία ἴῃ ἰοοο ΡῬγο- 
Ρμδίθ οἰϊδηάο οσσπτγγμηῖ." Ὁζ. Μδοκοηιριί οθβεγνοβ, 
τῃαξ ““ ἴθ Αροβι!β δ᾽ ]8 ἴῃ6 τοὐθδοῦοη οὗ {π᾿ 96 'ν5 ἴον 
ἃ πιο, δηἀ (᾿οὶν γοβίογαίοη δίϊζογ (ἢ6 σοηνϑιβίοη οἱ 
(Π86 Οὐδ 68 ἰς οοιηρίοἰθά, α πιγϑέογψ, Ὀδσδιδ86 11 τνἃ8 
ἃ τηδίζογ οὔ [ῃ6 ρστγϑδίρϑι ᾿π|ρογίδῃοθ ἴο τηβηΚΙη4, δηἀ 
Ὀδοδιι86 ἰὶ Παά πιιῃογίο θθαπ Καρί ἃ βθογοῖ, {ἰκθ (ἢ6 



64. ΒΟΜΑΝϑ, ΟΗᾺΑΡ. ΧΙ, 

ἀοςξτϊηο οὗἉ 1π6 τπιγβίογιθβ ψῃϊοῖ τν88 ἀϊδβοονογεᾶ ἰῸ 
ποηθ υε {Π6 1ηϊ|216 8. Ὅ7' ΠΙΔΥ βυρροβΕ, ἴοο, ΨΠῆ 
ϑομορσίίρ., (Πὰς (6 Αροβίϊ6 αἰ! 89] οϑεά {18 ἀοοίγπθ 
ἴο {ῃ6 ΟΠ γΙδιίδη8, ψ ἢ (η6 νον οἵ οδεςκίηρ ἴῃ {{Π|6π| 
ἃ ἀἸΒροϑιοη [0 43811π|6 ἴο (ἢ πηϑοῖνε 8 ΠΟΤ Π8Π ψν 88 
ΡΓΟΡΟΙ, δηά ἀδδρί88 {Π6 Ψψ6νν8.᾽ 

45. ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς ᾧρόνιμοι. [1 15 ΤΙΡΊΉΠΥ 
τοιηγκοα Ὀγ ατοίϊι8, [Πδΐ "“ [{}18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη 185 ἴΆΚΘη 
ἴτοαι Ῥγον. 8, 7. μὴ ἴσθι φρονιμὸς παρὰ σεαυτῷ, 1. 6. 
(δςοοταίηρ ἴο τῃ6 Ηφοῦτγ.) νν 186 ἴῃ 1ἢ1Π6 ΟἪ 6Ὑ65, ἴῃ 
ΤΥ ΟὟ ΟΡΙΠΙΟΠ." ὅδ αἶ80 18. ὅ, 91. οὐ αἱ συνεσοὶ ἐν 
ἑαυτοῖς. Οοιηράγα 192, 10. 76 ρσαηθγὰὶ 8686 τη, 
Ὠούονοτ, 06 ἤσγα Ἀρ}ρ]16 ἃ ἀργοῦ ἴο 1Π6 βυθ]θεί 
δηα {ῃ6 σοηίοχί, Ἠδγαγ (ἤοπὶ Οτοί8, νοτγϑβί,, δηὰ 
οἴμοτῖβ οὗ {Π6 ΘΑγΠΟΣ (Οὐομμπηδηίδίοῦβ,) ΡδΓΔΡὮΓΆΒΘΑ 
(8 : ““(ἢδί γοῖ! ΠΔΥῪ οί ἴΆΠΟΥ γου οδη οὗ γουΐ- 
86 |ν68 Κπον Ὀοίογομαηὰ ψἤδί 185 ἴο Ὀ6 ; ὯΟΓ ρῥγιάἀβ 
Σου ΓβοΪν 8 ον ΘΓ 6ἢ οὐ 116 ἔδνοιγ 1 ΨὨϊοΐ γοὺ 8 
Ργοβθηΐ δίδηα, 88 1 ψοῖς 6 ΓΘ ΕΓ ὙθΕΝΟΣ ΒΡ αι υυι 
ἐόν ΘΓ ΙΓΕΙΎ δηα ῸΓ νοῦ γε)θοῖθα." Κορρθο, Κοορ- 
ἴῃρ' ἸΏΟΓΕ ἴο φ!ΘηΘΓΆ 168, ΡΑΓΔΡ ΓΑ868 [ἢϊ|5: ““ (ἢδί 
γοῖι ΠΊΔΥ ΠΟΐ ΒΡΡΟΒΘ ΥΟΙΓ Ποίΐοη8 δηά Ὀρ! ΠΟ. ΓΟ- 
βροοϊϊηρ 1ῃ6 96 }}8 ἃγα ἴτι6, δηὦ δργθθαῦϊα 0 {Π6 
1)1᾽ν1η6 σοι! 565." 

25. ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ ᾿Ισραὴλ γέγονεν. ἴῃ 
{Π6 ἱηςογργοίδιοῃ οὗ 1ἢ18 οἰαυβα, δῃηὰ τ6 ποχί, 18 
᾿ηνοϊνα βοιηθ αἰ υ] γ, οοςδδιοηδα ὈΥ (Π6 εἰ Π ρέϊο8 
σμδγασίογ οὗ (ἢ6 βίγ]86. ΤΠ ψογάβ ργθοβάϊηρ, ἢον- 
Ἔν ὺ, δηα {{Π6 παίυγα οὗἁ (ἢ βυ0]εςῖ, ΘΔ Ὁ]6 ἃ 581Η]- 
οἰδηῦν ψν6}1 ἴο ἀδίθγπηθα {Π| Βθη86. 1 δηὶ βυρτγίδοὰ 
τῃδἱ Οδτὴ δι ἐμ τοῖς βῆου ἃ ἢδνα 80 ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ βθθῃ 
(δὶ 18 ἢ ΘΗ ἰο Ὀ6 δἰἰεη δά ἰο ἴῃ ἰαυίηρ ἀονη {ἢ 6 
σοηῃϑίγιοίοη.) (δὲ δἵ μέρους {6 Γ6 18 8Δῃ 6}}1}0518 οἵ μό- 
γον ; δη4 (ἢδὶ ἄχρις οὗ Παγα ἀδηοίθβ σοῃπυδίίοη, αἰι- 
ταϊϊοη, δηἋἀ ροΓρΟΘίΌΥ ; 885 ἔοῃ. ὅ, 1δὅ. ἄχρι νόμου 
ἁμαρτία ἦν ἐν τώ μὴ μοὶ ὃς 11, 8. ἐὼς τῆς σημέρον ἡμέ- " 
ρας. ΟἸΠΟΓ ΘΧδηρί68 ΠΊΔΥ ὃδ6 866} ἴῃ (αἶα88 Ῥἢ]]. 
ϑ'δογ. ᾿Απὸ μέρους 15, ὉΥ ἃ Η ΘΕΌ ΓΔΙΒΠ), ἔοι ἐκ μέρους. 

4 Ηεστγο ἡ είδ. οἰΐθβ Οὶρ. ἀθ Ογδαῖ. 1, 89. Μ. Βαυςοι7ε} α5, οπ)Ο ἢ6- 
4.6 πηο0 }υάϊςοῖο δία ι5, εἴ φὰο να] δ βδρίθῃβ. 
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ἸΠωρώσις δἰσηϊῆες οράυγαία δηα οὈβεϊ δία ὑῃθο] 16, 
Ψ 1] ΒΙΙΠΔη688. (ὅδ66 ποΐβ οῇ πωροῦσθαι ΒυρΓΆ, ΥΕΓ. 
7.) ΒΥ Ἰσραὴλ 18 τηοδηΐ (Π6 παίϊίοη οἷ 158γδεῖ, {Π 6 
Ἰβγδοῖϊθ9. [{ τὴιι8[ θ6 ορϑογνοά, ἴοο, ἐπαῖ {Π6Γ6 18 8 

 ῬορυΪαγ Πγρα!]αρα (υϑ6 ἰο β8οΐδη (ἢ6 Βαγβἤηθ88 οὗ 
1Π6 ἜΧΡΓΘΒ810η), ὈῪ ψ ΠΙοἢ “ ἐπ ραγέ ἐο ]εγαοὶ᾽" 15 ἴον 
“ἐο0 δοηι6 7εγαοἰλέφ8 ;᾽᾽ ἃ8 Ορροβθϑα (ο αἰ δἱ νεσγ. 90. 
ἴῃ νϑῖη 15 11 οδ]οοϊοα Ὀγ ϑίϊιι8, {πὶ ἐλόγδ τὐας πὸ 
πιυδέογῳ ἐπ ἐξὶδ; βηςσο, ἴῃ ἔαςοϊ, (ἢ6 τηγβίογυ 80] 6} Ὺ 
τοϑρεοίβ (6 [ο]] οί ηρ ψογάβ, ἄχρις οὗ πλήρωμα. ΤΉ 
τλήρωμα ἴ5, 1 {π|ηΚ, 681 αχρίδιπεα ὈγῚ ατοί. ΒεΖα, 
γοχϑί. Τοῖοϑί., ΡΙβς., Κορρα, Δηά οἴδογβ, ἃ8 δα ϊνδίθηϊ 
ἴἰο πλῆθος τών ἐθνῶν (48 ορροβοά ἰο ἡττήματι αἱ ν. 12), 
Δηα 5ἰρηιγιηρ τἴῃ6 στοαί Ὀ.1}Κ οὗ 1ῃ6 ἨοδίἤΘΏ8, 1. 6. 
ἴῃ ἃ Π:ΔΌΠΟΙ, 4}. 1115 {Π6 5θῆ86 ψ|}} 6 - ““ἀπι}]} 
(ἢ τολοῖος δοάψ οἵ τ 6 (ὐθηι}|65 θ6 σοηνοτίοα." Εογ 
(45 Κορρα οὔβογνϑϑ) ἴ 18 [ογοίοϊαὰ Ὀγ {6 Ῥγορἢοίβ 
([Ὡ4ι {πΠ6 ψῇ οἷο οὗ [6 παίοη8 Μ1}} γα! ἃ οὐαάϊεηςε ἴο 
1π6 Μοδββίδῃ, δπα βιηργδοθ ἢ}8 σοὶ ρίοη. ὅ66 5. 22, 
48. Ζϑοϊ!. 14, 9 ὅς 10. Αρος. 15, 4. Αἴ (πΠ6 ἄχρι, Ὀ6- ὁ 
ἴογβ οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθη, πηυδί θ6 5800- 
ΡἰΙοἀ βοι!α βυςῇ ψογαβ8 88, “δηα ψ ῃ] ἢ Ψ}}}} σοηίηι8 
ἴο ρΡεγροίυ εν, υ80}} (Π6 ΔΙ] 688 οὗὨ {π6 (θη .1168 6η- 
ἰογ," Αμα δἱ ἐπέλθη [Π6Γ6 15 (48 ΒοΖϑ, Ριβοδί., Ρα- 
τουβ, ατγοίιι5, ἀηὰ Κορρα οὔβογνθ) ἴο 6 βιρρ|1εἀ 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἐλο Κίπράοπι ὁΓΓ Οοά, ἢ 8 
Ομαγοι, δηἀ ρθορῖίθ. (Εουπιοηΐϊα8 ΒΡ] 165 εἰς τὴν 
πίστιν; ὙΈΏΙΟὮ ΘΟΠΊ68 ο (ῃ6 546 (ἢίησ. ΚΟρρο 6χ- 
Ρἰαἰη5 ἐπέλθῃ Ὀγ προσελήφθη ; ἀηά ΤοίεΓ8 ἴο {Π6 πρόσ- 

Ἔ 80 ἃ Οοχημηεηίδίου δρ. Ῥοΐβ. “Ἅ (βοϊίδβ οὐ ριὶ [σοὶ], ὩθῺ 
τοί], θ64 ὁχ Ῥαγῖδ, ποῇ ἰδίθῃ Ἴχίρυβ, δε κυ ὃ πηδχίηλα ; ΟΠ Οἴ- 
Ὠἷδι5 ογηηΐῃο, 5ϑ δἰϊαυΐϊθιϑ.᾽ Ατοϊΐυ8, ἴοο, ΟΌβεγνεβ {πὶ τΠ6 ἀπὸ 
μέρους ἰ8 ἀυδοὰ ἴῃ {Π6 βάπ6 ΨΑΥ͂ 88 ἴῃ ργοοδάϊηρ τινες τῶν κλάδων : 
δηἀ [85 ἃ ἀε]ϊςδία πλοία οὗ ἐχργοϑδοίηρ μίμγίηι!  Απὰ ἢ6 Γελλγ κα ἐμαὶ 
ἀπὸ μέρους ἀπά ἐκ μέρους ΤῈ ἔγοα!εη} υδεὰ Ὀγ ϑ8., ῬδῈ] ἴο ἀεῃοίς 

ΟἾΙΠΕΟΣ, ΟΥἨ ΠΟΠ ΟπιΠἷπο. 
Βγ πο δἰἰεῃαΐηρ; ἴο {ἢ}18, ΠΊΔΩΥ οὗὨ [Π6 δα} ]16 Ὁ πηοάδγῃ (ομηηεηίδ- 
ἴοτβ, 85 Τοῖεϊ., Εδιυ58, δὰ Ῥαγεοιβ, νΆΪΩΪῪ ρογρίοεχ ἐπεγηϑεῖτος ἰο πὰ 
ουΐ ἴο ψαῖ τνοσγὰ ἀπὸ μέρους Ταΐεγ8. (8εε Ρο]6.})} Βιι (Π6 πηοάς 
οὗ οοῃείγιιοϊίου δῦονα ἐεϊα!!εα 8 τῃ6 ΟὨ]Κ {Γ6 πα, δηὰ νὰ ἰοηρ 
ἃρῸ δἀορίεά Ὀγ (6 Ἐδίῃεγα δηὰ δηϊθηὶ Οοιηπηεηίϑίουβ, Ἔορες δ} 
(Πγεοβῖ., ἃ8 αἷδο ὈὉγῪ Βεζβϑ, Ρίδοδϊ,, δηὰ εοὸ ατοῖ., Ἀοβεηγη., ὃι Κορε. 

γΟΙ͂ς ΥἹ. Ε 
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ληψις δἱ νὸγ. 15. Δηά, ᾿ηδἤεορα, πδυϊοῦ ν ΓΒ 816 
οἴϊθη ἴο Ὀ6 Θχρ[δἰ πϑα ἴῃ ἃ ρᾶββϑίνβ 5688. 

46. καὶ οὕτω πᾶς ᾿Ισραήλ σωθήσεται, ““Δηὰ 580 δ8]} 
15γ86] 8.411] θ6 βανθά.Ἶ “Ἅ ΒΥ {8 (ςΚα τιρον οὗ- 
ΒΟΓΝΘ8) 18 ἢοΐ πιοδηΐ ἴσῃ! Πδρρίη685 ἢ Ηθᾶνςῃ, 
μυΐ (ῃ6 ρῥτγοΐοβϑίοη οὗ ἰ6 σὰ Βα ρίοη ἤθγα οὐ 
Θαγίἢ." δὸ αἷδο Μδοκη., ψῇῆο οὔβοῦνϑβ,, ἰῃδὶ ““{ῃ6 
βαΐαγα γοβϑίογαιοη οὗ (ῃ6 26 Κ}8 ἴο {πεῖν ργΙν ]θρο 8 88 
ἴῃ6 ρϑορίβ οἵ αοά, ἴῃ σοπβθαιθηοα οὗ {πεῖν 6πι- 
Ῥυδοηρ 16 Οὐοβροῖ, 18 ΘΧχργθββοα ὈΥῪ ἰῃοῖγ Ῥοϊηρ 
βᾶναα ; Ὀδοδιιβθ, ὈΥ {Ποῖγ οοπιίηρ ἱπίο (Π6 (γι βιδη 
στοῦ, (ΠΟΥ 5841} λαυθ ἐδ πιθαηβ ἡΓ βαἰυαξίοη ὃθ- 
δἐοιυοεά οὩ ἐΐοηι." Οἡ (ἢς ἱπιρογίδηϊ ἴδθγιη σωβ [1 
ἤᾶνο ἰγοαίθα οἡ Μείϊ. 1, 921., δηὰ ἤανθ βῆονψη {Π8ὲ ᾿ξ 
οἴϊθηῃ πηθδηβ, 88, 1 {Π1ηΚ, ἰδ ἄοαϑ ἤθγθ, ρεέ ἑἐπέο ἐΐδθ 
τραν Ὁ δαἰναξϊοη. 

Ι δίῃ 8 Γργιβοά ἐπαὲ Οτοίϊιϑ δῃα Ηδιτηοηᾶ βου ἃ 
Δοσοιηί 88 ἃ [ὉΠΠ] πηθηΐ οὗὨἨ (818 ργορῇθου 16 Θοπιρᾶ- 
ΓΑΓνΟΙΥ ρϑγιὶ σοηνογβίοη οὗ ἴἢ6 Οθης 68 οἤξοϊοθα 
Ὀγ δι. ῥμμὶ ἴῃ 8 δἴζοσγ Ἰουγῆουβ. δας ἃ πλήρωμα 88 
[πδὲ ἤδΓΘ ἰγραίθα οὐ ἤδνοσ αἰ ἤᾶρρθη ὄνθη πη (ἢ 6 
{{π|658 οὐ 8 ΑΡροβι!θβ, θαι (48 δοῖ Βγονῃ δηὰ Μδβάβ, 
1018. 85, οὔβογνθ,) 18 γεῖ ἴο βδρρθη. [{ 18 ψ6}} σϑ- 
τ ΔΓ α ὈΥ Ηδγγῖ8 ἀρ. Ποάάγ., (πΠαὺ 88 (18 ΕΡρΙ5116 
ψΜγὰ8 ΜΥΠΓΊΘη δθουΐ {ἢ γρᾶσ δ7, δῖ 15, ἰΙοηρ' δἴϊθσ {Π8 
τηοϑί γϑι τ Ὁ]6 σοηνογβίοη οἵ {π6 9615 ὈΥ (Π6 ἢγβι 
Ρτγθδοῃίηρ οὗἩ {Π6 Αροβί]εβ8, δῃὰ αἴϊγ Ῥδὺὶ] δά βθϑῃ 
αὐουΐ 80 γϑᾶγβ δηραρθᾶ ἴῃ ἢἷβ ΨΟΓΚ, Ὁ ΔρρΘᾶσΒ (Πδὲ 
1[ῃ6 ΡτοΟρΡἤΘΟΙ68 δ τθθα (ο {π6 ΤΑΙ] Πρ οἱ 1π6 26 ν.8 
ψ ΓΘ ποΐ Δοοοιρ  5Π6ὰ {Π6η, Δ σΟΠΒΘΑΌΘΗΠΥ 8ΓΘ 
ηοΐ γαῖ Δοσομῃρ] }15Π6ἀ.᾿ 

Ὧν. ΜΟΥ 89 ἤογο δῇ Ὅχοο] θη Ὀ ββουίδί ἢ οὐ ἐδ οὐπυετγεῖον 
ΟΓ ἰδὲ ζειυς, 88 τεξεγτϑὰ ἴο Ὀγ ἴπ6 τνογὰβ καὶ πλήρωμα, 8ις.,) ἴῃ ψΕΙΟΣ 
86 ΔΌΪΥ βιιρροτίβ ἴῃ6 ἰηἰογργεϊδιοη δον δἀορίεα δηὰ ἀοίαἰϊοά. Οὗ 
{Π|5, δ ἴῃς δβυδίθοί 18 οὗ πο ᾿ἐ{{16 τππρογίδησεα, 1 8118}} πον ργοοδοὰ ἴο 
ξῖνα ἃ ΑΓΕ] δον ἀριιεηί. : 
ΤῊ Ἰεαγηθα Οομπητηθηϊαίογ, ἰῇ ἴἢ6 βγδί ρΐδος, δβϑβϑοσίβ, δηΐ βῇῃοννβ 

ΒΥ ΘΧΔΙΡΙ68 ἔγοτῃ ἴἢ6 ατεοῖς δηὰ [,(ἰὰ ΕδίΠοῦβ δηὰ [πἰογργείε[β, 
τῃδῖ διιοῆ [848 Ὀδ6η (6 οοηϑίδηϊ ἀοοίτίπα οὗ (6 Οπυτγοῦ. 80 Οδγ- 
βοϑῖ, Οἢ γεγ. 11 ἃ 25. (Κουηθη. οἡ νεσ. 25, 81 ἃ 46. Ογίρεῃ. σοἠίν, 
(εἰ5. ρ. 3881. Ηιιοῖ. ἴσαι. 1. Ρ. 74 ο. Οτίρ. σοηΐγ, (εἶβ. ρ. 174. Αὐὖ- 
συβί. ἀ6 (ἰν. Ὁ.]. 18, 98. Τογοΐηὴβ ἰῇ Οοφηπιοηῖ. ἰῃ Ϊος., ΟΥΤ]] ἴῃ 
ΪΙοο., δηὰ Οτΐρεη. ἴῃ 'ος, ““Μοσβονεσ (β8γ8 [6 ) 88 (ἰιἰ8 ἀοοίγηθ ἢδ8 
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ιμό οἰέδρε οἵ αἱ 186 δηοίεηιϊ Βαΐνεγθ, δὰ Οοτηνοδηίδίου {δι ρὸ- 
ΠΕΓΆΪΥ Ἄρτθο ἰῃ Ἔχροϑί(ίοη οὗ (138 ΟΠΔΡΙΕΣ, 80 1ἴ 18. εν ἴο σοηβγεῃ 
ἴ ὉΓ διονίηνς ἴπ6 ΔΟΘΌΡα ΠΥ οὗἁἨ οἴμεῦ Ὄχροϑιτοηϑ, δηὴ (6 ρῥ]αΐη ἰἢ- 
οομῃδίδίοβου οὗ θῶ ὈοΐΪὴ ὙΠ (συ, δηὰ τὲ (ἢ 6 νγογὰ 8. οὗἁὨ {Π6 
Δρυδί]ε. Εογ, 15, [Ὡ6 υγαγά οὗ ἰμε Αμοβῖ]ς ςδηηοί ὃ6 ὀχρουηάρα 
(45 ἰ6 ἀοῃς Ὀγ Ὧν. [ἰρηιοοι απ οἴ.) οὐ ἐλε δριγἱἐἑμαὶ [Πεγαοὶ, ἱ. ε, 
οὗ αἰδ ἐλοϑα ρεγεοηξ, δείδεν ὕειῦ ΟΥ Οεηίϊίε, νυ ΐϊο ἢ δείοπῃ ἰο σοας 
εἰεεἰξοη." ΤΣ Ἰεαγηθὰ (ομμηρηΐδίοσ ἰδ ργοσθοβ ἴο ονογίυση 
ἐἰιῖϑ ορίΐοη, ὈῪ ἴουγ δυρυιηεηίδ, τυ ἢΐο ἴ Ψ}}} ποῖ Ὀδ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἔὼγ 
116 ἴο ἰηδεσγί, ἃ9 (6 Ορὶπίοῃ ἰδ ἴοο ᾿ρσοῦθ ̓ς ἴο ἀδδβοσνα δι(θηκίοη. 
Ιῃ {πὸ ποχὶ μῖδοθ, μα γεΐίαϊεβ δ ἰαῦρε (ἢ6 ορὶηΐοῃ οὗἩ αγοιίίυθ δοά 
Βδιηποπά (αῦονα τηρηϊϊοηθα), Πδὶ 116 νγοσήβ ἄο Ὡοΐ σϑῖογ ἴο δ ΠΥ 
γεῖ διΐυγα γεϊυγῃ οὗ μα εν ἸῺ ἃ υἱβί0]6 δινὰ γειῃδγκδῦδ τηληηογ. 
ΓΗΐβ ροπἰιίοη ἴἢε Ιραγηθα (ομημοηίδίοσς δῆθννδ ἰο ὃ ρστουηάϊοβ ; 
18ῖ, ὮΥ ἃ ΓΕΪΈΓΘΏΟ6 ἴο (Π6 96 ᾽ν 88 (Π6Υ 8.6 ἀεβογί θοὰ ὃγ δῖ. Ῥϑυὶ ἰτ- 
861 ;. 356 οι. 9, 12 ἃ 8. νοσ. 99 ἃ 87, 831. 10, 4. 10, ῷ ἃ 8. Αοἰδ 
4Β, 485 ἃ 98. ΦάΪγ, ΌὈΥ ϑβονίηρ 6 ἔμ} οὗ ϑανεσγαὶ οοϊηπιοη 
ορἱπίοπβ οἱ {ἢ }8 δ )θοῖ ; 88 {πὶ πιαηῦ οΓ ἐδε «“ειὺς ισετὲ οοπυετίεα ἰο 
ΟἈ γι ϊαπίίῳ ταΐεη ἐῆεν δαιϊο Οἰιεὶξέ᾽ ε ργϑαϊοίίοπ. (Μαῖι. 94.) μιϊβι δὰ, 
η ἐπε Ἐοπιαη ἀγπὶῳ εἰἐἐἰπρ ἀοιῦπ δοξοτε ἰδαὶ εἰν, απὰ ὡὠεπὲ ομὲ οὕ ἐλε 
εἰέν οἰἐδ ἐκε Ολτιαείαπα, απ 40 τρετὸ «ἰοἰϊτεγεαὰ ἕγοιι ἐλθ ευὶϊς τοὴϊοὶ 
οἰἰοισεά. "Γΐδ (Πα δίηοννβ) ἰ8 δαὶ υνϊποαΐ δὴ ουηάαδιίοη, οΥ ἰοο(ἰ- 
ἸΔΟῺΥ ἔγογα ἴΠπ6 τνγῖ 6 Ὑ8 οὗ ἴ[ῃοδ6 [1Π168. 
᾿ “Μογοοναῦ (οοηί(ίηυθδ [,6) {1118 ννὰβ (6 (ἰπ6 ὑνῦοη ἴπεγε Βδρ- 
πε ἃ δτεδῖ δροϑίδου οὗ ἴΠ6 Ψον θῃ σοηνεογίβ, Δοοογαΐηρ ἴο ΟὐΓ 
ογά 5 ῥγεαϊοιίοη, Μαῖι. 24, 1. ; δηὰ ἐλεγείοτε ἴῃ Ερίβιε ἴο (8 

Ηεὗτοιυε, αὰ ἰπαὶ οἵ 5ἴ. .ὕ6π166, τὰ [Ὁ}}} οὗ Ἔχ ῃογίδ( 5 ἴο ΘΟὨΒίΔΠΟΥ͂ 
ἰὴ ἴΠ6 ξαξίἢ. ὅδεδ ϑάγηθ 1, 6, 7 ἃ. 8. 1 Ῥεῖ. 4, 12. ΦἈΠ168 1, 192, δ, 
8, ῖΙὸ ἃ 11]. 1 Ῥεῖ. 8, 14. 4, 18 ἃ 14. ὅ, 9 ἃ 10. Ηϑοῦ. 8, 19 ἃ 14. 
4,1 ἃ 11]. 6, 6. 10, 45. 12, 856 ἃ 88. 12, 15. ΙλἱΚὸ 21,42 δι 43. 
Αμὰ οου]ά τις (ἰη)68 οἵ {Π6 σροδίαοψ, Ἔνθ οὗ (6 οοηνεγίδα ζ6νν8, δ6 
(6 τίμμοϑ οὗ ἴἰΐδ δαϊναϊζίοη οὗ 16 υηδε]ϊονίηρ εν Κγ28 ἰὶ ἴο θ6 
εσροοίοά {παῖ {ΠΟΥ ϑουϊά ἐΐέπ, λογα ἰἤδῃ δνοσγ, 866 ἐδδ ἐλέπβε δ6- 
ἰοημὶπρ ἰο ἰδλεὶγ ρεαςθ, νν ἤδη ἰμαῦ νγογα Ὠϊἀάδη ἐπ [ΠΟΙ ΟγΘ8 ἡ ΟΣ 
οοιὰ {πὸ {ἰτη69 οὗ υὐγαίἠ, δη νέπρεοαποο Ὡροη ἐλαὶ ρΡεορῖε, ἤοπ τὴ 6 
“ὍΜυεησον σατὴδ ουἱἷ οὗ Ζίοῃ ἴο ρῥιιηΐθἢ {π6 ἰηἰαυΐίν οὗ Ζίοη νυ ἢ (ἢ 6 
ϑογεϑῖ Ἰυθριηιθηῖε, Ὀε ἴΠ6 νΟΓῪ {1π268 ἤθη ἴΠ6 1λεἐΐσεγεῦ οαπιδ οἱ ὁ 
Ζίοπ, ἴο ἐπιγη αἰσαν ἱπὶᾳμῖέν ἔτοπι «]α«οοὐ ἢ" 

Ης τε ργοσεθᾶβ ἴο ονεσίΐυγη αἀποέλεν οὗ {Ππε56 Ορί ΠΙΟἢΒ ; ὨΔΠΊΟΪγ, 
τῆδῖ αἴἴεν ἐμὲ Τεοηρρίε απὰ Ομ ας ἀεείτονεά, απὰ ἐδεν ὑγομχὴξ ἱπῖίο 
φιεῤ)εοίίοπ ὃν ἐδε Ποπιαηϑ, ἐδέπ πιαην τὐοτὸ με δίε, ἀπα ἐμγπεὰ (ἦτ. 
ἔδακε; απὰ ἐδλαὲ αἤέεγ ἐλαὲ, ευεη ἐπ δέῃ ἤατιψτὶΣ ἀἰαγς, οὐεΥῳ αν 
ἐδογο τὐετὸ δοηι6 τοῆο οαπιο πα ἐοὸ δὲ (ἠγὶεῖ 8 αἰδοϊρίοα. “[Ἶη τ}||6 τὶ 
υἷας (β58γ8 [6) 1 οδηηοΐ πα οπε ννογὰ ἴῃ ΟἸλυγο ἢ Πἰδίογγ δθοιι 
εἰιϊϊα σοηνογδίοη, Ὀυϊ ποῦ ἴὸ ἴἢ6 σοῃίγαγυ." 16 ἰοαγηθὰ (οζω- 
τιϑηΐϊδίοῦ ἰἤθη Ἀρρεα]β ἰο Ερίρμῃδη., }ι8ῖ, σοηῖ. Ἴ ΤΥρΡἢ. ν 385. Τεν- 
{πὶ αν. Ματγοίοη. [.. 8, 23., δηὰ Ψυκῖ. Μαιῖ. Αροΐορ. 72 Ε., δηά 
τοηΐ. ΤΙγρῆ. 328 Β, ὁ6 Β. Ρ. 3850. Α5 ἴο νἱιαῖ Ψυβίϊη γεϊάϊεβ οὗ 
ξοπ 6 ΘΌΦΤΨ (ἰαῃ σοπιὶπρ ἐπ ἰο δὲ ΟἸιγὶρ ἐς αἰδεϊρίος, [παἴ ἴδ (ἢ ἀηϑυναγθ) 
ἴ0 ὕε πάογβιοοά οὗ σεηπεϊΐο.. (566 45 Β., 256 ν.) ΤΙΪΐ8 ἢ6 ργοοθεὰϑβ 
ἔο δονν ὈῪ δρροαϊίηρ ἴο (6 ἰδηρσιιδρα οὗ υϑιη Μαγῖγε. 

» 
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“τοι (ἢἷ8 της (οοηεΐπυοθ ᾿ 6) ἴο {πὸ ἀδγβ οὗ (οῃείδῃίϊηο, {ἶἱν6 
ἘΔΙΠ ΠΟ ΒΘ γεργεβεηῖ {πὸ 9 ενγ8 85 ἃ Ὠδίΐοη ννῦοβα δα7ὲ τοέγα δἠμέ, απὰ 
ἐλοὶγ ἀεατὲ δαταεηπεά, δια. ὅ8ε6 ἴτεη. [,. 8, 44. Οτὶρ. οοηΐ. (εἶ5. ἴ.. 2. 
Ρ. 6Φ. 1. 4. Ρ. 185., πὰ Τογῖ}}. δαν. Μαγοίοη 1.. 3, 98. Αμπὰ {{}8 
δΘΘΙῺ8 δῴΤΈΘΔΌ]6 ἰο Οἱ [ογα δ ργεαϊοϊΐίομβ. ϑεε Μαίϊ. 41, 41] ἃ 48. 
10Κε 14,44. Μαῖϊ. 8, 11 ἃ 192. [μΚοὸ 13, 96---50ό. Νον ἰἔ πὰ 
σοπδί ον παῖ ταίὴ τσας σοπι6 ἀροη (ἢἰ8 ὨΔΙΪΟΙ εἰς τέλος ἐο ἐἦξ επά, 
σδὴ νὸ ἱτηδρίης οἰἴπον τἢδὶ {Π|8 κίηβάοηι ἰακοπ ἔγοτῃ ἴῃ θη), {Π|8 υἱηθ- 
ψαγα ἰεὲ οιἱ ἰο οἰἤετ πυδυαπάπιθπ, ἠδέ οὐϊίίγει οΥΓ {6 κΚίπράονε οαεῖ 
οἱμὲ ἱπίο ομέεγ ἀατίπεες, Βῃου]ὰ δυἀάδηϊν τεςεῖνα αραΐη (8 Κρ άομ,, 
θα τεβίογεὰ ἴο [8 νἱηογαγά, οὐ δάιηϊ οἷ ἴο (Π6 ᾿ἰρῖι οὗ ἴῃ ἀσπρεϊ, 
ΟΓ {παῖ αἱὐ 1εγαοὶ εἠομία δὲ εαὐεὰ, οὗ ἱπὶφιλῳ ἐελοιϊα ὃδὸ ἑακέη αταν 
ἥγοπι «αεοῦ, ν᾿ 11δὲ ἰπαΐ παιΐου ἸΔῪ ὑπῆογ {με656 ἀγεδάξι! Ἰυάραιεηίϑ 
οΥ {πὶ ῆσθη οὖὐγ ἴοτὰ Παὰ 80 δοϊδιμη]υ ἔογεϊοϊ ἃ ἴπ γα δου ὰ ὕβ 
τογαΐὴ ἀγοπ ἰ᾿πὶς ρεορῖίε, ἀνὰ ἐλεν «λαὶἐ ξαϊἑ ὃν ἰδ οαρε οΓ ἐδε διοοτά, 
δηὰ “λαϊϊ δὲ ἰοὰ αὐαὺ οαρέϊυε ἱπίο αἰϊ παίΐοπε ; δῃρὰ «Ϊεγμδαίδηι ἐπαὶὶ ὃδ 
ἐτοάεπ ἄοιυπ ὃν ἰἠς Αεπίϊϊος, ἀπεϊὶ ἐδ ἐΐπιε 90 ἐδε Οοπεϊϊοε δὲ {ι1- 
ιιοά, κὰ 421, 48, 24., (18 ψυταῖ ἢ δῃουϊὰ οὶ οοπίϊηιια οἡ {Π6πὶ 
μένον (ΠΟΥ πεσε οαρίϊσες ὃ αἱὲ παίίοπε, δα “ετυδαίεπι τοας ἰγοάἀά θη 
οὐυῦῆ ἢ 
ΤΠ οχροεϊ ἰοῦ ἴῃ αυδδίΐο '8, ΤΩΟΓΈΟυοῦ, ΘΟ ΓΆΤΥ ἴο ἔδοϊ ; ἔοῦ 

«οἤεξη ννὰ8 ἴῇογε 8ΠῪ δ οἢ σοηνεγδίοη τηϑάσ οὗ (ἢ6 ενν8 δ {π6 {ἰπ168 
δεϑίβηθα ὈΥ ᾿ἰΐτ, νος ἢ οβδη, ἴῃ δὴν ρῥγοῦδὈ ΠΥ οὗ Ἴοοποιγυοίίοη, 
ΔΏΔΙΕΓ ἴ0 ἴ86 ΡὮΓΑΒΕ8 υϑεὴ Ὀγ (ἢ Αροβί]ςθ, {παῖ ὃγ ἰϊ αἰ  Σοταεὶ «λομίά 
δεξαυεά ; ὠπροαϊϊπεες εὐομία δ ἰωγπεά αἰσαν ἤτοπι «Ϊαοοὺ ; Οοὰ Βδοιι ά 
1685 ἰΠθαὶ Ὀγ ἑακὶπρ αὐαψ ἐδιοὶν εἰπε; ἰῃδν ὯΟ ἤονν πτεγὸ ὉΠ πάρα 
δου ἃ λαῦε ἰδ υοἱϊ ἑακεπ αὐαν ἤτοι δϑίοτε ἐλεὶγ ἐψες ; (ΠΟΥ  ἢΟ ΠΟΥ 
ὙΕΓΘ αἰπιϊπί δ εα δου] ἤᾶνο ἀραΐη ἐλεὶγ Κμίποες ; δῃὰ ΠΟΥ 0 ᾿νε γα 
πονν οαδὲ οἱἽ 5ινοι ἃ 06 ἀρδὶῃ τεοείσεὰ ὃ ΤὨΪΐ8 οου]ὰ ηοἱ Ὠδρρθη ἰῷ 
{Π6 νΕΓῪ (Ἰπ265 Ῥ θη (Π8 Ερ!51}6 νναὰϑ ἢγεϊ ἱμη θὰ. Ἐὸγ (Ββουρῇ ἰΐ 
Ὀδ ἴσια τπδὶ δῖ, Ψ24π|ὲ8 πιοηϊΐοηβ τιαπὰ ἐδοπδαπας ΟΥἩ Τηγτὶαας οὔ 
“εν δἢ σοηνογίβ, αἱΐ ζραΐοιις 00 δὲ ἰαιο, Αοῖδ 41, 40., γεῖ ννεσγθ {ῃεῦ 
811} εοηνεγίοα αἱ, οὐ Ὀεΐέογο, ἴῃς {ἰπη6 οὗ νυυυϊτηρ (ἢ 8 Ερίϑ{16, δά δοὸ 
δΒεϊοηρσεά οἠἱ]γ ἴο ἐδε γοπιπαπὲ ἀσοοταὶπρς ἰο (ἠε οἰδοίλοπ οὗ βταοε τὰ 
πιοηκοηδὰ, ηοΐ ἴο ἴῆα τοϑίάυδ (ἢδὶ ννοσο Ὀ] ηὐοά, οὗ τῦῆοθα σοῶνοῖ- 
δίοη {{|6 Αροβίϊα ἤθε ϑρεββ ἔγοϊῃ υδῦ. 12. ἴο νεῖ. 8348. Νοὺ οουϊὰ 
τΠεὶν σοηνογβίοη δηα βαἰναιΐοη ὃδ ἃ τηγδίοσυ ἴο Ὀ6 ἤθη τγενεδϊθὰ ἴο 
{πὸ ἀεηῖε6. ΤὨδί ὯῸ ϑυςῇ οοηνογδίοῃ δἵϊοσ [6 ὉΠ πάθδα τρθῃ- 
τἰοηθα ἴῃ {π|6 ΟΠαρίογ παρρεπδὰ ἴο ἴπεπ, ὑμοη ἰποὶγ βεείΐηρ ἐλέ 
αδοηιἑπαίϊοη οΥ ἀεεοίαἰϊοπ εἰαπαΐϊπρ ἱπ ἰδὲ δοίψ ρίασε, οὐ βοοὺ δεν 
{6 ἀοϑίτιοίίοη οὗ Φογυβδίθη), 85 Ὀδθη ΔΙγοδαγ ὁῃοννο ; δηὰ {παῖ 
υδίίη ΜΑΓΥΓ 88 γ8 ὑλρυδήν: οὗ ΔΗΥ͂ δ.Οἢ ΓΟΙΠΔΥΚΑΌΪΘ οοηνογϑίοη οὗ 
1Π θῶ), ἢα8 ὈΘΘῊ 8150 ριονθα. 

ὙΥπεγεΐογε ἴπογε μανίηρ ὈΘΘΏ, 885 γεῖ, 50 ἔΆῬΓ 85 ννα δῇ ἀἰβοθγῃ, Ὧ0 
ϑῦοἢ τοιδι 8 Ὁ]6 οοηνογβδίοη οὗ ἴΠ6 ενγα δἰηοὸ {Π6 ἱπαϊτίηρ {Π|ὶ8 
Ἐρίϑι]5, αηὰ πο βιιοῖ ΠαΡΡῪ δπιυ]αιίοη οὗὨ ἴΠ6 οοηνεγίο δῃι 68, 88 
Ῥιονοκοϑὰ {πθπὰ ἴο δι ῦγδοα ἴΠ6 ΟΠ Υἰϑιΐλη (δἰ, (ἢ 18 σου] ποῖ Ὁ6, 85 
Ἰοσε Ὁγ. Ηδπιηοηα δυρρεϑίβ, α οοηηπιαίϊοη οΓ ἰλς ζαϊ ἢ, ἐο ἐδ Οεη- 
ἐἰίοε, αηὰ πγυςῆ [669 α πιθαπ8 ἐο τίη ἐδέπι αἰΐ ἐο τεοσεῖσε ἰδ, Οὐ ἐο οοποετῇ 
ἐὴο Οεπεϊίος οὐεν αἰὲ ἐπε ὠοτίω,. ᾿Απὰ νι δδὶ γεοογάϑ οὐ ̓ ιἰϑίοσ 68 τῆδ κα 
18 Ἰοδδῖ τηεπιΐοῃ οὗ δὴν δυο: οοὨτεγβίου οὗ {πὸ (δηι ες τνουῦ], οΒ 
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δοοουηῖ οὗ (᾿ τειηδγκδῦ]α οοηνετγείοη οὗ [᾿ς 2εῖγα δεν (δ τυτλιἱὩρ’ 
ιἷ5 Ἐρίει!!ε ὙΒΘΩ σαπλα ἴῃ δυοῖ ἃ ζιΐμεβα οὗ ἴπ6 ὈΠθε]ϊενίηρ; 
ϑεννδ 88 ννὰβ8 ἐλ τίονεε οὗ ἐήε ωοτὶά, ν. 1δ., ΟΥ δυο ἢ 8 γεοερίυἢ 
οὗἩ (ει ἴο (π6 ΟΠ διϊδη ΚΣ 88 νναϑ ἴο πεῖ ἐξ ἥοιι ἐλε ἀεαά, 
ν, 1ὅ.; ΟΥ ΠΟΥ͂ οδἢ ἴπεδε δββεγίΐοηβ ὃ6 σεοοηοϊεὰ ἴο {86 νγογὰβ 
οὔ 6 Αροβίίε ; ἔογ ἴδ (86 οοπαίηρ; ἰη οὗ (86 ἔυϊηεδ8 οὗ ("6 Οθη 1165 
6 (Ὠεἷγ γοσεϊ νἱρ ἔβ [ἢ ἰὼ (πόδα τἰπηθ8, (με (μ6 Ραγιΐαὶ δἰἑπάη ει ὁ 
ἐδε «]εωβ τωυδὶ φεβϑε ἰῃ ἴῃοϑε ἴ{π|ὲ8 αἶβο; ΤῸΓ ὀέἑπάμδεβ, δΆγ8 (6 
Αροβιὶς, λαέλ ἡαρρεποὰ ἰο (δ “εμ:ε ἱπ ρατὶ, διὰ (παὶ ὈΪΓΠἀΠ685 16 ἴο 
οὐοπίΐμθ ΟὨἹΥῪ εἰ  ἐλθ βμίπεις 9 ἐδ:6 Θεπεῖϊεε ἱς οοπιε ἷπ. 1, (Βοη, τὰ 6 
Ὀ]Π ἀπ 658 οὗ {ππ }6νν8 'ἴ8 ἢοί νεῖ οεαϑθά, Ὀυϊ {ΠΩΥ̓ ἤᾶνα βΈΠΘΓΘΙΪΥ ΠΟΏ- 
(ἰηοἀ, ἀνθη ἔσο ἴἢ6 {ἰπ|6 οὗἉ υ7Ίίτης (ἢϊ8 Ἐρίδῖ]6 ἴο (Πἷδ ὙΕΣῪ π|0-» 
τηθηΐ, ἰῃ 85 τους ὈΠΠάπε58 δηὰ ΟὈἀΌΓΘΟΥ 85 (Π6Υ ἤθη ἰΔΥ̓ ὑπάογ, 
δηἀ 85 τηοῦ ὑγαποὴῆος ὅγοκεπ οὐἢ, 88 ἤν {ΠΕῪ ἀγα, ἰξ ἔ ον (παῖ (6 
ΓΌ]ηε85 οὗ (6 φηι:]εβ, τηδπιϊοπθὰ Ὁγ τὴ6 ροβί]β, 15 ποῖ γεῖ οοπιθ 
ἴῃ, ρα (πδὶ ννῆδη (Π6 {ἰπια ἔον 186 1 689, ἱ. 6. ἔογ [86 σοηνογείοη οὗ 
[δε 811}}} Ηδαίμδεη (θηι]εβ 'ϑ οοια ἴω, ἤθη 50.811} (ἢ6 ὈΪ πάῃεβα οὗ 
[6 3ενγ8 ὃ6 τειηονθὰ, δηὰ 80 αἰΐ Χεγαεί επαὶϊ δὲ ξαυεὰ, δῃὰ ἴδῃ 4}} 
παέϊοης δλαὶ! ἤοὼ ἐπ μπίο ἰΐεπι, απὰ μεῖς γεσερίϊοη 8}}8}} Ὀ6 ἴο (6 
(ἀοπεῖ]68 ας ἐξε ἤγοηι ἰδὲ ἀεαά. 

Βυϊ ἰο ρῥτοοεοὰ ἰο αἴβοι58 ἴπ6 ἱτηροτὶ οὗ (δ ἷ8 ρῃγαβθ, ἵπεγα ἰδ ἃ 
ἀουῦὶς ἔμ] 685 οὗ (6 (εη.1165 τοθηϊϊοπεὰ ἰῃ πὰ ΗῸΟΪΥ ϑογρίυγοδ: 
1. Τιαὶ νυνὶ ἢ ἰ5 Βροκβϑη οἵ, νεσ, 12., ἰ8 (π686 ογάβ, “" Π{{Ὧε αἀἰμπηϊ- 
Ἀμίϊοη, Ὁ ἐλοπι ὧας ἰΐ6 {μῖπεες 9 ἐπε Θεπίὶϊοε, διὰ {15 οοποίϑίθα ἴῃ 
[6 ργεδοξίηρ οὗ [6 οβρεὶ ἴο 8}} παίίοῃϑ, απὰ ἴα ἱτωραγιίηρ; (πα 
ἰλὰ (ἸἀἸηρ5 οὗ βα]ναϊΐοη (ὁ {ἰδ}, δὰ νγδ8, ἰἢ ἃ ρτεαῖ πηϑᾶδυζε, ἴο 
Δοςογαρ  δμθὰ Ὀεέοσγε ἴἢ6 ἀσβίγυοίίου οὗ Φεγυθαϊοη, δὰ ἴῃς τυΐῃ 

οἵ ἐμαὶ Οδυτοῖ δηὰ οδίίοῃ, δοοογάϊηρ ἴὸ οὐγ [γ᾿ 8 ῥγαϊοιου ἴῃ 
ἴπεθε τογάβ, ἐλε Οοερεὶ 90) (δε κίπράοπι ελαἰὶ δὲ μγεασΐεα ἐπ αἰϊ ἰλε 
αοτίὰ 7017 α εοἰέπεες ἰο αἷΐ παίϊοηδ, απά ἐδεπ ἐμαὶ ἰδὲ ἐΐπα οοπιε, 

, Βαῖῖ. 94,14. Ματῖ 18, 10.---ἰ1, ΤΏοσο ἰθ 0 Ὀ6 Δηοίμον ἔν] 688 οὗ 
1. Οφμ 1165 ὉΥ ἃ τοοτγα ρἱοσίουβ οοηνεγβίοη οὗ (θη), δῃηά 8 δοσηϊηρ; 
ἷῃ οὗ [Βοβα Ὡδίϊοηϑ τ ηϊοἢ παν ἢοῖ ὨϊΠογΟ οι γδοθὰ ἰῃς Οοϑρεϊ, 
ΟΥ Ὦαγε γοϊαρδοὰ ἱπίο ΗἨδαϊῃδηΐδιη οὐ Μαποιηδίδῃίβιω, ἰο Ὀ6 οἴδεοϊεα 
τ εη (ἢΐ8 Το͵δοιοη οὗἩ (ἢ6 ὅενν5 808}} οϑϑβϑ6, διὰ ἀοὰ 8})8]} βεπὰ (8 
Ἰεἰϊθετον ομέ 9 Ζὶοη 0 ἐμτπ αἰσαν ἐπί φαϊίῳ ἤγοπι Ψ“αςοῦ ; δῃὰ οὗ [ἢ 8 
ΟἿΪΥ οδὴ ψγχὰ υπήογοίδηἀ ἰἤοθα ννογάβ8 οὗ ἴπ6 Αροϑβίϊε, ν. 19. 1ιδὲ 
αἰ 9 ἐλα ὕεως δαί δεεπ (ΑἸ γεδαγ) ἐδε τίοδιος ὁ (δε ((6ι}}16) φοτέα, 
δῃὰ ἐδ ἀἰπιϊπείϊοπ οΥ ἐΐοηι ἴΠ6 τί 68 οὗ ἐλ Οεπέϊϊος, ποι πιμοὴ τηοτε 
ἐμαὶ! ἐπεὶγ {είπεεε, ἱ. 6. [ἢ {ἰπις οὗἉ {πεῖν οοηνοτοίοη, ὃὲ {8:6 ἱπογεδβα 
δη ἔμ! 688 οὗ [ἢ βαηθ αδηίεβ. Απὰ να}. 15. 1 (δε οαδιὶπρ αἰοαν 
ΟΓ ἱμεπι δὲ ἐπ τεσοποῖϊδπρ 9 ἐδ τοοτϊ, ταὶ ἐλαὶϊϊ ἰἣς τεοεϊοὶπρ ἐΐπεηι 
αφαὶπ δε (ἴο ἴΠ)6 Ξ6126 ὑγοῦ]α) ὀμέ δυδη ας ἐϊξε ἔτοπι [ἢ ἄδασ. Απὰ ν. 
ὧδ. Βίμπάποις ἴῃ ρατέ λαίἢ παρμεπεὰ ἰο ἐΐδε «εις, εἰ ἰἦς μιΐπεεε 9 
ἐλε σεπέϊεε δλαὶξ οοηϊε ἱπ. ΤῊϊδ ὉΠ; άη 685, ἰΠΘΓΕΙΌΓΟΕ, 51}}} οοηεἰπηυϊηρ; 
ὉΡΟῚ [ὮΘΏ, 89 τυ Οἢ 88 ΕΥΘΓ, ΘΠοΐΠοΣ ἔπ] 658 οὗ [86 ἰδ (1168 15 (ὁ Ὀ6 
οχρεοίοά, θη 1 δη ἰΓΕῪ 8}.8}} Ὀ6 γοπγονθὰ ἔγοιῃ ἴπθμ, δηά 50 αἱὲ 
1εταεῖ εἰαὶΐ ὑό εαὐεά.---11]. 7αγυδβαίοια ἰδ γεῖ ἰγοάάοη ἀονη οὗὨ (Π6 
Ὡλίοηϑ, δηά (06 Ψενν8 δῖα γεῖ οδριΐνεβ ἰὴ 811} πδίϊοηβ, ὙΠ ΘΓ α8 ἴἢ8 
σαρν Ὑ δηὰ {6 τγεδάϊηρ ἀονη οὗἁἨ 76 Γ 5816) 18 ἰ0 οθδ86 ἤθη (6 
(ἰπγο8 οὗὨ (6 ΘΕὨ [1168 ἀγὸ [Ὁ]Π]}δὰ ; δοοογάϊπρ ἰο ἴμῃοβὲ σογὰ8 οὗ 
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Ομ τίβὲ οοβοογηΐηρ, [6 ἀαοίτγυοιίοη οὗ ἴπε 3οννθ, Τῆδυ εἐλαὶ! [αἱ ὃῃ 
ἐδ οασε οΓΓ ἰδ ξῳοτά, απὰ εἰαϊ δ οατγτὶεα οαρέϊθες ἱπίο αἰϊ παίϊοης, 
δηὰ «εγιδαίεια δῃαὶϊ δὲ ἰγοαάεπ εἰουκ, εἰ ἐῆε ἐἶπιοε οὔ δε Οεπέϊΐοε δὲ 
7 μἰπιιοα, Ἰακο 21, 24. 1. ε. 1}}} (η6 τἰτὴθβ ἤθη ΤΠΘΥ 5}4}} ἤδνα ἃ 
ῬΙΘΏΔΥΥ σΟηνθγβίοῃ ὃν ἴῃ 6 οομηΐηρ; ἰῃ οὗ [Π6 ὕεννβ, δηὰ δῖν8}} 50 ΠΊΟΓε 
Ἰογά ἰξ ονϑὺ (Πδῶι, 88 πον ἱΠΟΥ͂ ἀο, Ὀυΐϊ δεῦνε ἴπεῃ, δηὰ ἤοιῖο ἐπ ὑπίο 
ἐλεπι. Απᾷ ἴο {Π|8 ρΡΌΓΡοΒε ἰεῖ ᾿ϊ δε ποῖϊεάὰ,---Ἰ. ΤΒαῖ ᾿ἢ σα σοηβ} Αἡ- 
οἷἰδηῖ Ῥγοροοῖθ οοποογηϊηρ ἴῃ νϑϑί οχίθηΐϊ οὗ Οὐν ϑανίουγ᾽ Β Κἰηράοσῃ 
ΟΥΟΡ 4}] ηϑίΐοηβ, νὰ δ] πὰ γεϑδοῃ ἴο θεϊΐϊανα (παῖ (ΠΟΥ παν ποῖ 
γοῖ δα {Παῖγ ζ}} δοσοιῃρ ἰ5ῃγμεπῖ ὈρΟῚ ἴΠθη}, ἴῸΓ ἢθ 88 ποῖ γεὶ 
πιδὰ {86 πίέξογηιοδὲ ρατίς ἢ ἰδὲ φαγί ἔοτ ᾿ὶδ Ῥοβεεεείοη, Ῥ588]. 4, 8. 
Οοὐ μπαίῃ ποῖ γεῖ τηδάδ αἰὶ ροορὶε, παϊέοπβ, απά ἰαπσιαβοδ 0 ξεγΌς 
᾿ὲπι, δ: Ἀ}1 ἀονιὶπίοηδ ἰο οὗεν ἠὶπι, ὍΔη. 7, 4. 242. Ηδ δα5 ποῖ γεῖ 
ἰδ {πὸ ἰϑλοίο φατίδ, οΥ ὑγοκοϑη ἱπ ρίεοος, αμὰ σοπϑαηιδα αἷΖ οἰλετ Κὶηρ- 
ἄοπιβ, θδη. ῶ, 84, 85. ΤὨλί δεοηβ ηοΐ γεῖ [Ὁ] Π]}16ἀ νυ οὮ ννϑ9 ἴΌγε- 
τοϊὰ Ὀγ Μαδοδῦ, (δὶ ἐλο Ζοτα δὴηοια δὸ Κὶπρ' οὐεν αἱΐ (δε οατίἢ, ΜὶςοΝ. 
5,4. ἀπά ὈΥ Ζδοπασίαῃ, ΖϑοἊῃ, 14,9. αἀπὰ ὈὉΥῪ αν, Ῥβαὶ. 74, 8. 
ὙΠ εβε, δηὰ βυ πα ΟἴΠΘΓ δι οἢ Κα ὑγορῃθοῖεβ ἴθ γα ἃΓα, ΟΝ γεὶ 
ὙΘΓΘ ΠΘΥο ΘΟσΟμ 564 δοςοσάϊηρ; ἴο ἴΠ 6 [Ὁ] ἱμηροτὶ οὗ ἵπϑιῃ. ΕΌΓ, 
88 Βγογειγοοά οὔβογνεβ, ἐγ τοῦθ αἰυϊάο ἰδ Κποιοη τορίοπε οΓ᾽ {δε τοονϊά 
ἱπίο ἐλίτίν οφμοὶ Ῥατίϑ, ἐδ Οἠτὶδἐϊαπε᾽ ρατὲ ἰς (ΟὨΪΥ) αϑ8 ἥνο, ἰδ6 Μᾷα- 
δοηιδίαη α εἰς, ἰδ ]αΔοἷἰαίοτε (8 πὶπείδοῃ ; ἩΘΠΟΘ γγὲ Ὦδγα γΓεαϑοη (0 
ἐοῃοϊυάασ, (παῖ ΓΠΕΓΘ ͵8 γεῖ ἃ [6 ἴο ἐοη16, ὈεΐοΌΓΕ ἴΠ6 σοηϑυμπ)αίϊοῦ 
οἵ 8}} τηΐηρθ, ἰῇ τίς οὐὖν δανίουν νν}}} γεῖ Οὔο6 ΤΟΤΕ αἰβρ]αν δε 
νἱοϊοτίουβ ὈΔΏΏΘΓ οὗ Πὶβ ΟΓΟΒβ8; δηὰ {6 ἃ σι ρ Ὁ Υ τηδη οὗὨ ῬΥΔΥ ΤΩΔΓΟΝ 
Οὐ σοπαιογίησ, δηα ἴο σοπαθεον, {1}} 6 Ὠ88 σοηξουηάοά, ΟΥ οοη- 
νογί δὰ διὶ8 επθηλΐεβ ; δη, ἤη8}}γ, σοηῃβιτητηδίθα ἢἰβ νἱοϊογῖθβ ἴῃ 8 ρ]ο- 
Σίουβ {τ υτρΡ ἢ ΟΥΕΓ 841} {ΠπΠ6 ροννεῖβ οὗ (16 δαυίῃ, δηὰ τηδάς αἰὲ πα- 
ἐΐοπξ, ἐοηρίοξ, απ ἰαπρύαρεδ ἰο δέγυε ᾿ὲπι.---Ἰ}. ὙΠαῖ [ἤοΓα 15 8{1}} ἴο 
δ6 4 μἱογίουβ οοῃνογβίοη οὗ ἴῃς Ψεννβῃ πδίίομ, 88 1ζ βθϑ)8 ενϊάεηϊ 
ἔγουα ἴῃ νογήβ οὗ ἴῃ Αροβίϊα μογε, ῇῆο βρβᾶκϑ οὗ ἃ (ἰτη6 ννἤθη (ἢ 
μαγιὶδ) δἰϊπάποες νΝὨϊ ἢ ἤδη δα δαρρεηοά ἴο (ἢ Ζενν8, αηὰ 8[}}} οοῃ- 
{1η16585 ἃροὴ τπεπι, 5 ου]α οο896; ἤδη οὐ νοι] ἐμγη αὐαν ππροα- 
ἐϊπ688 ὕτοπι “αοοῦ, ἀῃηὰ ἰακο αὐαν (6 μιυιηϊδῃιηθηῖ οὗ) ἐλῤδὶγ εἰης, 
ἢ πα Π88 ποῖ ἀοῃ6; δηά ἤθη ποῖ 8 ΠΠ{π|6 τουγηβηῖ ΟὨΪΥ, 85 δἱ 
ΟΌΥΓ [οὐδ ἔγθί Αἀνεορηΐ, Ὀυὺϊ αἰέ Ἰεταοὶ εἠομϊὰ Ὀ6 βανο : νῇση (παῖ 
15γδεῖ, ννῇοβα ῃλη 48 νγοῦα ἴδῃ, δηά 8ι}}} ἀγα, Ὁ] θὰ Ὀγ [ἢ νεὶ] (παῖ 
18 ΡΟ {Πα π|, 8}}4}} ἤανα {παι νεῖ ἑαχεδῆ αἰσαν ὈΥ τΠποῖν ἐπγπὶηρ ἰο ἐδ 
1 ,οτά. Βυϊῖ α'80 ἔγοτῃη ἴἢοϑα ργορῇηθοΐθϑβ οὗ ἴπ6 ΟΙὰ ᾿εβίδιηθηῖ, νη ἢ 
Ῥγοτ δα ἴο [ῃδὶ ηδιΐοη δα οἢ Κι ηε6885, ἔδνουν, δηα βαϊνατ!οη, 85 εἰ- 
{πον ἢ85 ἢοΐ ὈδδΩ αἱ 81] δὸ γεῖ, οὐ δυΐ ἐϊηρενίδθοιγ ἔ16}16αἃ ; 85 θη 
ΠΟΓΡΓΟΙΏΉἾθε8 ἴο 1688 ΠΕΡ ψ|ὰ δυο ὈΪΘΑΒΙ ΡΒ 88 ΠΟΥ δῃουὰ ὃς 
Δ ΚΘ ἔγοσ δ, πὰ (0 ΒΠΠ6Ὺ ΠΙΕΙΟΥ͂ ἴο ὮΟΓ, 80 Β8 ΠΕ ἴο [ΌΓΞΔΚΘ 
Ἦδγ τογο. 8566 ἴβα. δ4, 9 ϑι 10. δ9, 90 δι 4]. 60, 1ὅ, 18, 19 ἃ 20. 
61, 7 ἃι 8. 69, 4, 192. 65, 19. 66, 42. εγΓ. 82, 839 ἃ 40. ἘζΖεΚ. 
34, 48 ἃ 95. 37, ὁ5, 46 ἃ 497. 39,38 ὃ 29. Απλοδ 9, 15.--- 
Νονν ἰΐ 8668 νῈΣῪ ουὐἱάθηΐ, [Παζ ΒΟΔΓΟΕΙΥ ΠΥ οὗ ἴπεθε (ΐηρα ΟΔἢ 
Βε δρρὶϊοὰ το ἴδε γεϊυση οὗ {π6 Δενν8 ἔγοπι {{Ππεὶν σαρεν" Ὑ πῃ ΒΑΌΥ- 
ἴοη. ΕῸΓ βίης ἰμπᾶΐ εἰπε ἠἐς ἀπ αάηθεε δαίῃ ἀεραγέοα ἔγοηι ἐΐεηι, ἀα 
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18 εονεναπέ οὗ Ῥεαοα ἰιλῖ θεδῃ γομπουεὰ ἴοΥ δῦουα 1600 γεδγὲ ; Ἀ]10- 
ἔεποε λαίδ ὑεεπ ἤδατὰ ἱπ ἰμεὶτ ἰαπά, ωαείὶϊπρ απὰ ἀεείτμοίϊοπ ἱἐλὶλ 
ἐῤεὶγ δοτάοτξ, δηῇ (Πεὶνρ Ἰδηαὰ 88 Ὀδθῃ τηδάθ αεδοίαίο; (Π6 ἀδγβ οὗ 
γαῖ, οὗ τηουτηΐηρ;, Δη4 οὗ τνϑορίηρ, πᾶν θθθη ἰοηρ ὕροη ἴδοι ; 
{μεσ δύη λαέλ δέθη, δοοογάΐηρ ἴο ΟὟΓ [Γάδ ργεάϊοϊου, ἀαγζεηδά, 
δηά ἐῤεὶγ τποοη δαίὴ ποὲ ρίθεπ ἢδτ ἐϊσῆξ; (ἰμοΐν ΘδῃοςΌΔΥΥ δηὰ Ταῦοῖ. 
ὨΔ6Ϊ6 πᾶνε ὕξθη εοπδυποά, δηά (ΠΟΥ Πᾶνα ὈΘΘῺ ἃ ργέν ἰο δε Ηεαΐδεπ; 
{ΠΟΥ Βαανα ἸΟΠρ᾽ δίῃοθ σοδϑθὰ ἴο ὃ6 ἢΐβ8 ρθορὶβθ, δῃὰ δ ἴο ὃς (ἰεὶῦ 
αοαὐ. ΝΟΣ σϑὴ γᾶ ΤΕΘΒΟΏΔΌΪ ΠΟὨΗ͂ΠΘ ἴΠΠ656 ΤΟΙ 968 ἴο παῖ {Π{|6 
τειπηθηΐ νοι Ὀε] να ἰη ἴΠς (ἰτη68 οὗ ἴῃ6 Αροβϑί]δβ ; 0 ΠΕ Το γα 
πεῦεῦ βαϊδεγοὰ οι οἵ αἱὶ ἰαπάε, ἢοΥ αἰὰ {ΠΟΥ ἑπλετὶέ ἰδὲ 1,απὰ ξον ἐύεν, 
Ὀυϊ νγεσγε Ὀδη 8 ῃθα (ΠδΏς6, 85 Ὑγ6}} 85 (6 υπηθεϊονίηρ; 7 νγβ, Ὁ Ηδ- 
ἀγίδη; {ΠΟΥ σϑὴ ἴῃ ΠΟ ῥγορσίοι οὗ βρεθοῦ θα βίγὶεὰ (6 Ποιιε οὗ 
"εταεὶ, ἰῃῆς οὐοίς Ηοιιδε 9 Ιεταοὶ. ΝοΙίηρ;, ἰηάεοά, βεθηβ ἴσο ὑἢ- 
ἩΚοῖγ (Βα {παῖ {πὸ (ἴτε οὗ (6 οαδιίίηρ; ἴδ) οὔ“, ἴπ6 Ὀγοδιείηρ οδ᾽ 
πὸ ὈΥΓΆΠΟΙ ΕΒ, ἴΠ6 Ιεανίηρ [δ ὑπο σ ἃ ϑρὶγίίυαὶ δἰαπιῦοσ, ἴῃ ἰδἰο- 
ἵηρ' τὰς Κιηράοτῃ ἔγουχ (ἤδη, δ ἃ οαϑίϊηρ' [θη ουζ ἱηῖο υἱΐογ ἀδγκ- 
Π648, ϑῃσυ !ά Ὀ6 {μα {ἰπ)6 οὗἉ (6 οοτηρ]εοιίοη οὗὨ {6866 ρἱογίοι!β ρΓῸ“- 
Τηΐδ65; δηὰ (δαῖ (5 δ6ὴ86 σδηποῖ δοςοογὰ τυἱτἢ ἴῃ ἀϊδοουγθε οὗ ΟΌΓ 
Αροβίϊε Βδε, 888 ὑδθῆ δγεβαγ δῆονγῃ. Νου, (Ὠϊγαάϊυ, οϑ 8 νὰ ΔΡΡΙῪ 
{656 ῥγοτζηΐβαβ ἴο ἴπ Ὀα]ονίηρ (σϑητ 1168 ; ἔογ δύυτα (Πογ οουϊὰ ποῖ ὕὲ 
α ὕτεὺν ἰο ἰδ Ἡραίδεπε, οὐ, ἴο ὀδαγ ἐπεὶ δἤαπιε, Ὀ6 ἴπ6 ρΡεορὶδ τοῆοῖν 
Οοὰ δαϊίῇ ἰεὰ ἱπίο εσαρίϊυϊίψ, ἀῃα ἴον σαῤξεγοα ἱπίο ἰμεὶ οἷ ἰαπά, 
δά 80 ρμἰδηί(οα 6 89 ἤδνοῦ ἴο ὮὈ6 ρ]υοκεοὰ τ|ρ δρϑίη ; (8 ῥΓογηἶβοδ 
σου ]ὰ ποῖ ὃ6 τηδ66 ἴο {Π6 πὶ (αὶ [ΠΕΥ 5πουὰ σμοῖ ἐλά ὑγεαεές ἀπὰ φαΐ 
ἐδε τὶοἧος ὁ ἐδε Οεπεὶ 62.---111. 1 ἴανα αἰγεοαὰν βμθνγῃ ἔγοαι ϑογρίασο 
Ργορδοοίεβ, {παΐ αἴθ τ ἢ 8 σοηνεγθίοη (Π6 παῖ! 8 ρθη γα φηαίἑ ἤοι 
ἐπ ἐο ἐΐοηι, απὰ ὡαἱᾷ ἐπ ἐπεὶν ἰἰσλέ, ἀπ 80 {Ποῖγ 1] 685 (νυ οὗ δἰρηΐς 
65 ποῖ ἱππεῖς ἱησογρογαίίοη ἰηἴο δηοῖπον Οπυτοῖ, Ὀυ( 85 [ἢ9 ορροσὶίε 
τνογάβ, {πεῖν ξαϊέ, (ἢ εἰν ἀἐπεὶπμέϊοπ, (Παὶν τεγεοίίοη, γθηυίγε, δὰ 88 ἴΠπ 
Ροϑβιϊε ἀοίἢ Ὠἰπιβ6 1 ἰηίζοεγργεῖ 1ἴ, (πεῖν γεσερέϊοπ το ἴῃ ΟΠ γϑίδη ἔΔ11}, 
ΔῊ 80 ἰηΐο {88 ἕδνουγ οὗ ἀοἀ) 85}4]} θ6 {π6 σσἢθβ οὗ (6 (σδηίοβ, δηὰ 
85 ἐϊε ἥτοπι ἐδ ἀεαὰ ἴο ἴπδπὶ; ἴδε (ἢ6 Οδη 1165 ἐμαὶἑ οοητὸ ἐο ἐλεὶν 
ἐϊρῖι, ἐπα Κίηρε ἰο ἐδ ὑτὶρλέπεες οὗ ἰλεὶτ τίη ῷ ; απὰ παίϊοπε ἐλαέ λαῦε 
ποἱ κπουη ἐδόθη, ἐλαϊἑ τῶπ ἴῃ πίο (ἴδηι, δεοαμδα Οοὰ δαίἠ, ρον βεὰ 
ἐλοπι. Τηεη, βαϊϊ αοά, 1 οἱδὲ ψαέλοτ αἰϊ παϊίοπς, απὰ ἰοῆριες, απὰ 
δεν εἐἰαὶΐ σοπιε απὰ δὲ πῖν βίοτῳ. 38. ὅ5, δ. δ6, 8, 66, 18 ἃ 22. 
ΤὍδΩ αἰΐ παῤΐυπ8 δὁμαὶϊΐ ἑωγη, απὰ δαν ἐπ ]ιοτὰ ἰγμῖψ, βαϊιἢ ΤΟΌΙζ, 
οἴαρ. 13,10 ἃ 11. Δηὰ (81 οοηοεῖνε ἴο θ6 [πδὶ ἔμ] π685 οἵ νιον 
{π6 Αροϑβίϊβ βρϑαῖκβ.᾿" (ὙὙμλ10 γ.) 

ΤΗΘ αὔονθ δγρυμπθηΐβ 8566 ΠῚ σΟΠΟΪυϑῖνα: δηά 
ἐπεογοίογα ἴἰ 18 1 ναΐη (πα ͵ εἴ8. ψῃο δάορίβ [6 1η- 
τὀγργοϊδίίοη οἵ Ηδιμηοηά, ὑγρθ8 : “ Νβαιθ οὰπὶ Πᾶ- 
ἐυγᾶὰ Βοπηϊηΐβ, ἤθαὰ6 οὐπὶ ᾿π4οἷ6 ἀοοσίγίης Ογιϑιὶ 
οοηϑ 5:1, αὐ τηάϊδαι πη ΔΈ] θ βρογοηϑ. δο  Πγ08, 

υἱα μΠασίοηυβ ἀγρυμηθηΐαᾶ ΡΙῸ νογιίαὶα ἀοοίγηδ (ἢ Γ15- 

εἰ οβδβεογίηΐ, πἰαϊγαπὶ αυοβάδιῃ ογρα! 1556, φυοβάϑῃ) 
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ὩΟῺ Ογρα ἀἴ8856. ΝΟ ον βΒροῦδθ Ῥοβϑιπ5.᾽" " 
ΤὨϊ89 ᾿πα 664, 15 Βρροβίηρς ἃ Κηον]οάρα νος χα ἀο 
ποῦ Ῥοββ688, δΔη οὐρῇξς ποίΐ (ο ρῥτγοίθηὰ ἰο, οὗ {{6. 
{Π6 τηοὰδ ἴῃ ψῃιοἢ [18 πώρωσις Ψ11 Ὀ6 Γεπιονοα: 
ἃ 8:.0]εςἰ (10 86 {Π6 ψογάβ8 οὗ Κορρθ) βοάγοϑὶυ [688 
ΟΌΒΟΙΓΘ ἴο ι.8, (ΠΔὴ ννᾶ8 ἰογΠΊΟΥΪὙῪ ἴο (ἢς «6» ]8}} 
ΟἸὨγΙβ. 145 {παῖ οΥἩ 1η6 οσοηνογβίοη οὗ ἰἢ6 ΗρδίΠθηβ, 
(Α-ςἰβ 11, 18.}, ψ ]]οἢ 18. 1861 Ὁ. Ῥδὺὶ] οαἰ]βά ἃ »ψ6- 
ἐεγν (16, 26. Ερἢ.. 8, 4---6). ἜΠΟΓΕ 15, ΠΟ ΘΝ ΘΓ, 0 
ΤΘΟΔΒΟΉ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, 88 8 σΟΠΊΠΙΟΠΪΥ ἄοηθ, μι {18 
Ὑ}}} ΡῈ εἴεοίθα ὈΥ ἃ βἰπιυ!δηδουβ, ϑυάάδη, δηά τϊ- 
ΤΔΟΌΪ]ΟυΒ σοηνογβίοη. [{ βθϑιῃβ γραβϑοηδΌ 6 (0 ᾿Π]ΔρΡΊη6 
τ1Π4΄ (ῃ6 σοηνογβίοη Μ1] ποὲ Ὀ6 ᾿Ἰηβϑἰδηΐδηθοι8, δηά 
γεῖ ποῖ ἑαγαψ; βἴηςθ, ργοραθὶγ, [ἢ 6 ΡΓο) ας 68 οὗ (Π6 
αν 8 1} ἤᾶνα ὈΘ6Θη, (ογ βοῖῃηδ {{π16, σγδάυ δ! τγθᾶτγ- 
Ἰῃ ΨΥ. ἈἨονανογ, 6 ἅΓ6 ποΐ ἴο Ὀ6 ““ψ|85886 ἄῦονθ 
ψἢΠδὲ 15 ΨΥ [6 :᾿ἢ ΠΟΙ 15 10 ΓΟΑΒΟΏΔ0]6 ἴο Ἔχρθοῖ, ἰΠδΐ 
ἢ αΐ 15 τη ἸΟη θα 88 ἃ πιψδέογῳ βου! ἃ ποῖῦ Ὀ6 σοπὰ- 
Ῥ᾽οἰεῖν υπἀογβίοοα. Αμπά {}υ., (ἴο σοποϊάς 1 (ἢ6 
γνογ8 οἵ Κορρθ,) ““5βῖηῃσα (ῃ6 Αροβί]6 παίῃ ποῖ ἢϊπὶ- 
Β6 1 Κ ἰπουρῇῃξ Ῥγοροσ ἴο Ὄχρδίη {π6 {πίηρ, ογ {86 
Τηο46 ἴῃ πο 10 ψ|}} θ6 Ὀτουρῃς δρουΐ, νΘΓῪ ἀ15- 
{1Πο]γ, 10 Β66 8 681 ἔογ ἃ8 ἰο ἰϑθᾶνβ 10 ΠΟΥ ἴο [886 
1λίνιηθ Ψ}}}} δῃὰ σοοὰ ρ]οαβαγο. Ὁ 

260. καθὼς γέγραπται, Ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος ---- 
Ἰακὼβ. ΤΠ ψοῦ 8 ἃγὰ ἔτγοπι 18. 590, 20., δῃὰ ἄσγϑα 
ψῖἢ τΠ6 δαρί., οχοορί {Παΐ ἕνεκεν 18 {Π6Γ6 υϑ6ἀ 1η- 
βίοδά οἷ ἐκ. Δηά πάθεα Βε6Ζα δῃὰ Κορρο βυβρεοοὶ 
{πὲ ἐλῤὶδ 88 ΟΥΙΡΊΏΔΙΥ τοδᾶ ἴῃ {116 ργθϑθηΐς Ῥᾷ58868 ; 
βίης ἘΚ, 858 ἃ οοηίγδοίίοῃ οὗ ἕνεκα, τη ῇς Θα5}}γ 86 
οἰδηροά ᾿ηἰο ΕΚ. Βυι 1 Κπον ποῖ ψῃθίμογ 10 οδη 
μὲ ρτονβά {μὲ ἘΚ ὦ ἃ ΜΆ. δυργονιδίίϊίοη. Αἱ δὶ! 

᾿ς ἃ Ου [Π|8, δηὰ (6 αῦονε ΠγροίΠεδὶ8 οὗ Ηδισηοης, 1 8 ν16}} Τα- 
τηαγκοὰ Ὀγ Κορρε : ““ Οιἱοαυϊὰ οοηῖτα μτγίιηδηι (1. 6. ΘΟΥΩΤΩΠΠΘ) 
τοιΐιι5 Ἰοοὶ ᾿ηἰοΥργοϊδι θη ἃ Τ ΠΕ] ορ 8 ἐπι ργὶ π)8 αἰθριϊαἴδπι νἱ ἀΐ- 
τηῦ8, ΟΧ ἐηβεπὶο τηδρ δ, αυοά ἴῃ 6Οη81}}}8 ἀἰϊνϊηἶθ8 αἰ} υἀϊοαηἀΪ8 ρ] οι "- 
ιε 11 αἱ αυΐδαιϊια εδὶ ϑαρὶεῃ(ἰδϑ᾽ αλι8, 1 Ἰαθαοης δῖ τηδ σοηβίεϊοΓ, 
4υδλπ Ἔχ εἰϑι ἰοφμεπαὶ, ἐνεἐειπαέϊσιις (χα) Ῥαιὶ ἱρεῖμς [τη τεἰϊσμογιπὶ 
δογἱρίοτωπι ἀϊοϊποτυπι, Τταζΐοη δὲ ΠΟΠβ6ηδιι, τεροίταπ, νἀδαϊυγ,᾿" 

ἡ 80 διΡῖ8; Τοίδπι δ πὶ σθπὶ ροίΐι8 ἀϊνίηθΒ ργουϊ ἀθηιΐδ γοσε- 
ουμάδ, νετοσυηἀδ ἱΠ4 0.88), ΓαἸ Πα δηλιι5.᾿" 
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δνϑηΐϑ, 1 18 ἱπηργουδθ]α [δὲ (Π6 ηγ5ία Κα 53ῆο ἃ αν 
ογαρῖ ἰηίο αἰ (πΠ6ὸ Μ58., δηἀ ὄνϑὴ [ἢ 0856 νΘΊῪ δηιθηΐ 
ὉΠ65 ἔτουυ ψὨϊοἢ (6 οαὺγ Ναγβίοηβ, (6 ϑυγ. δηά 
ψυ ]ρ., γα ἰοσηθά. ἜΠῸ6 Αταθῖς ΤΎδηβδίοῦ 866Π18 
ἴο ἴᾶνα γοδά ἐν Σιων. Βιυιΐῖ (πᾶὶ οδὴ πϑΠ6γΓ Ὀ6 γὸ- 
σαν, ΠΟΡ ψ|}} 10 βαγνα ἴο σοῃῆγαι [ἢ6 αῦονα σοΠ])60- 
ἴυΓΘ ; 81η66 1ζ 18 ἘΠαΟΙΡΊΘΑΙΪΥ Δ ΘΕΓΓΟΓ ῸΓ ἐκ. 

ΤΑ ]οσ {π|ΠΚ8 {παΐ τΠ6 ΑΡροδβίία ἐοββ ποῖ 4} υἀ6 ἰο 
ΔΗΥ͂ ρΑΓΓΙσΪΑΓ ΡΓΟΡἤθου, Ὀμσϊ [ἢ6 Οσυγγθϊ βθη86 οὗ 
{Π6 Ῥγορῇθίβ. Τὰ5, πονανογ, 15 ομέξίηρ τμ6 Κηοί. 
[τὰ τϑῖμογ ἱπο! θα ἰο δάορι {86 σοπ͵δοίαγα οὗ γ1- 
ἵΓΙηρΡΆ (0η {6 ράββαρξ οἵ 15414}}}, {Π8ΐ, ἰοροίμογ νὴ ἢ 
{118 ρᾶββασε, δί. Ραιὶ σοπηροίοά ἴῃ ἢἰ8 πιηά, 5. 18. 
(Ηοθ. ἐβεν Σ 14.) τις δώσει ἐκ Σιὼν τὸ σωτήριον 
τοῦ Ἰσραὴλ; 1 δἴῃ ποῖ, Ποψονογ, ἀἰβιηο]η6α ἴο ἄρτθα 
νὴ Μτ, Τυγηοσ, {Ππ4ἰ [Π6 Δ ροϑβι]6 τηοα!ῆθ8 τΠ6 ἰδη- 
ϑυλρθοῦ μα Ργορῃοίίο δοοοιημιηοάαίθ ᾿{{0 ἢ]8 ρυΓΡΟΒα. 
“Τῆς 86η86 (ςοηίπαο5 Τυσηθγ) (ἢ6 Αροϑβι!α ἀοϑβ 
ποῖ οἴδηρο. ΤῊ Ηθῦτγον Ῥγορῇοῖ βρθᾶκ8 οὔπε μδ6- 
(θα ΠΊ ΘΓ 85 σοιηΐηρ ἰο Ζίοη. 718 νψψὰ8 ρϑγίθοι Υ ἢ8- 
ἰυγαὶ, ἃ8 Ζίοη ννὰ8 [ῃ6 σϑηΐίγα οὗ ἠδίϊοηδὶ ρίοσυ. Τὴδ 
ΟὈγβιίδη Αροϑβι]θ, ἢοὶ ἀδηγίηρ ἰΠ4ὶ ἰῃ6 Ββάθθημοῦ 
μα οοὔλα ἰο Ζίοῃ, 38ρ6 88 οἵ ἢ15 τπηδγοἢηρ', 88 1 Ψ6ΓΘ, 
ἰγ ΡΒΘΠΕΥ ουἱ οἵ Ζίοη, δῃὰ βυθάυϊηρ 8411 ορροϑί- 
ἰἰοη. Τὺ ἰῃ6 ρᾶβϑᾶρσθ, 88 Δρρὶ!θα ἴῃ (Π6 δριϑι16, 
Ψ11 θ6 υπάογβίοοὰ ἢρυτγαίίνοίγ, δηά "6 δαυϊναϊδηΐ ἴο 
84. 2, 8. Ὑ1|), ῥυόμενος ἴπΠ6 Οοπιηδηϊαίοτβ οοπ- 
ΡῬᾶγα [6 Ηοθῦτον ΜᾺ. 

20. καὶ ἀπόστρεψει ἀσεβείας ἀπὸ Ιακώβ. Ἦρτε {Π6 
ΗδεβΡ. δῃὰ {Π6 δερί. 8110 ΠΥ ἀϊθογ. ὍΤῆα ἔογΠΊοΓ ΠΔ8 : 
“« πηίο {ποτ τΠδἰ τη ἔγοιῃ ἰγαηβργθϑβίοη ἴῃ «Ψ460}}.᾿ 
Βυΐ {πογα 18 ἢο οσσδβίου, ψι ἢ ατοίυ8 δηὰ οἵογϑ, 
ἴο βΒῦρρὈοβα {παὶ (ἢ δερί. Τιδηϑίαΐον ἢδα 4 αἰ δγθηΐ 
τεδαάϊηρ. Ηδ βθϑῖῃϑ ΟὨΪΥ ἰο ᾶνα γθοηἀθγοά βοπηον ἢδί 
ἴοο ἔγθϑὶν {πῃ βθη86 οὗ {πῸὸ Ηθῦγεν. ΕῸΣ ψ ἤθη (88 
οὔβδγνεϑβ ψηγηρα ἴῃ ͵ ος.) [Π6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἀθοΐίδγεϑ (ἢ 
6 Μαεβϑίδ) ψου]ὰ οοιμα ἴο Ζίοῃ (πηϑδηϊηρ ἴοσγ [8 
Ὀ606Η), δηά ἴο {π6πὶ (Πα ἴυτ ΑΔΥ ἔϊοπὶ {ΒΕ Εν: 
βίοη, ἴῃ «άςοῦ, 10 ΟΧΡΓΟ5865 {π6 οὐ)εοὲ ἔον ψ Ὠ]οἢῆ ἢ6 
ψοι!α οοπιο, ἰο σοηνοτὶ [6 ροβίεγτυ οὗ Φδοοῦ ἔγοπι 
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βῆ. ὅο {π6 ΟΠ] θο : “ (ο σοηνοσγί γσϑῦοἷβ, (ἢ6 ἢοῦδο 
οὔ ϑδοορ, ἰο {π6 αν. Απά Κιηςπὶ 8345, “Κ ΒΟσβυ86 
{Π6ῃ 811 [Π6 15Γ86}1{68 884}} Ὀ6 {πΠοτοιρϊν οοηνογίεα." 
“ Απὰ 1ἰ ἰΒ σογίδϊη (οῦϑογνοβ οα γ.) δι (ἢ6 ρο- 
ὭΘΓαὶ ἰοῦ οὗ Οοα᾽ 8 σονοηδηΐ ΜΠ ἰβγαθὶ ραν πὸ 
Πορο οἵ ἀοϊίνοσγαησθ αἷοσγ σοὐθοϊίοη δηᾶ δρδηάοη- 
τηθηΐ, θυΐ ἴῃ ἃ ΨΆΥ οὗ Γβρθηΐδῃσθ δηά γαξογπιδίοη." 
Μοϑῖ δϑϑυγράϊυ 1 σδῃηοί ἄρρτονα οὗ (Π6 ΠΙΌΘΓίΥ ἴα Κθη 
Ὀγ Βρ. Τόν, οὗ οὐμ ὑτδαὰν ἴγοιῃ (6 δερῖ., οοη- 
ἘΓΆΓΥ ἴο 8}1 (Π6 φορί658 οὗ (ῃ6 Ποῦτον, ἰοχί, οοηῆγηοὰ 
88 10 15 ὈΥ δυιτήδοϊιι8, Αα}|4, Δηα ΤἬεοαοίοη. 

1{ ἰΒ οὐβογνϑά Ὀγ.}18453Ρ15, (δὶ ““δἰπηοβί {Π6 ἢγβι νογά 
ψ ἢ σἢ ἰβϑαρά ἔτομῃ (6 του Οὔ ουΓ ϑανίουτ, οὐ σομ-. 
ΤΊ ΘΠΟΙ)ρ᾽ ἢ]Β ΤἸΠΙΒΊΓΥ νν88 ; μετανοεῖτε! τερεηΐ ] (Μαῖϊ. 
4, 14.) Απάᾶ {6 βᾶη)6 ΠΊΙΔΥῪ ὃ6 5814 οὗ Φοἢπη (ἢΠ6 
Βαρί18ι1 (Μαίί. 8, 2.) ; 858 αἷβο οἵ Ρεῖ. Αςίβ 2, 88. 

47. καὶ αὕτη αὐτοῖς, ἅς. Τα Αροβί]ί6 ροθβ οἡ 
ὙΠῊ (Π6 88Ππ|6 ραβ88αρα οὗ 158. 569, 21]. ; Ὀαυΐ, δἰἴἴογ {πὸ 
76 158} ἸΠΔΠΏΘΓ, 4068 Ποῦ ἰΓΔΏΒΟΓΙθ6 (ἢ6 ψΠΟΪ6. Ρ858- 
588ρ6, θυΐϊ ΟἾΪΥ 118 σοιμτηθηςσοπιοηῦ; ᾿οανίηρ {Π6 γαϑέ 
ἴο Ὀ6 ΒυρΡ 6 ὈΥ (ἢ6 τοδάθσγ. (Κορρθ) Οὐ {{|8 
ουβίοπι 866 ἢϊ58 Εχογο. 1. δά οῃ). 

ΤἼο οἴδοῦ ψογαά8 ὅταν---αὐτῶν τα δαἀάοα ἴτοιι 5. 
47,9. Τῇ βϑηΐθησθ τδυ 6 {πιι8 γοηάοσοά, ψ "ἢ 
Κορρο : ““ Απῃά {{Π686 86 {πΠ6 Ῥθηβῆϊΐβ ψῃϊο 1 ῥγο- 
ταῖβο {ἢ 6π|, δῖον 1 80}4}} ἤἢανθ Προγαιθα {θη ἔγοση 
ἴΠ6 ἀἰνίπθ ρυπιβῃπηθηί8 (1 ψΨ}}} ρῖνα ΠΥ ϑ8ρίγιε ἴὸ 
{Π6π|)." Διαθηκὴ ὨὮδΓΘ ΒΙρσηῆθ85 ἃ ργοηιῖδε ; ἃ8 ἴῃ 
Αςἰ5 8, 925ὅ., Οδ]. 8, 17.. 8η4 ἸΏ 0 Ὀ6 σοιηραγοά ἢ 
16 Ηεῦ. ΓΥ. (δες δοθ]θυβ. [μ6Χ. ἴῃ νου. ᾧ 4.) 1 
ἐέοναίίν βϑιρηιῆθβ 4 ἀἰβροβϑαὶ οὗὁἨ Δὴγ ῥγορεγίυ, οἵ δῆγ 
ἐν δανδηίΐαρσθουϑ, τηδάθ 1 ἴδνουγ οὗ ἃ ρβϑβοῃ ; 
ψ Ποὺ ΔΩΥ ΓΘίθγθη 6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΪΥ ἴο ᾿ηΠογἴδηςα δϊον 
ἀοαίῃῆ. ΤὍΠ6 ρϑβϑᾶρα 18 {ἢπ15 ραγαρἢγαβθα Υ Ζ48ρ[8 : 
« 51 86 δα τη6 σοηνογίοτηἴ Μεββίδιη στιὰ δα ΟΡ  Θη(68, 
ἃ Ῥεσοδίοτγαιπ) ΡΟΡἢΪ8 608 ἴθαγαθο, εἰ είθγηδ θοηᾶ 1118 
σογ βϑιπηὸ Θχ Θῦο ; 5ἰὶς ἰδίαν [)6.8." 

28. κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον, ἐχθροὶ δι ὑμᾶς---τοὺς 
πατέρας. ἼΤἤο8Β6 ΜΟΓΩΒ ἃΓα ᾿πηϑδηΐ (ὁ πηθϑῖ ἃ ἰδοὶξ 
Ὀδ᾽]δαιίοι ; 4. ἅ. “τ σδηποῖ 6 (παῖ 8}} [βγδϑὶ ψ }! 
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6 Βαϑβά, δηά Ὄχροσίθῃησα βυοῖ ρστδοθ ἔγοηι Οοὰᾶ; 
8106 6 [ΠΟΥ ἅτ (οὐ δηβριηΐθβ, δῃὶ (οά 18 {ΠῸ|Γ5.᾿ 
Το νἱοἢ [Π6 ΤΟΡΪῪ 15: “ ΤΏΘΥ ὅτε ᾿ηἀθθα δηθτηὶθδ ; 
θυΐ ἃ Ὡδνογίμοίθβα οϊονοά, τπουρῇ 1ῃ δηοίπογ 
Τεβροοί. 6 δαίγοα 15, ὈῪ σῖριις τϑᾶδοη, πυρὶ οα 
ψΊ ἢ ἰονο, δηά ἰοπιρογοά χἱἢ ΟὨΔΓΙΕΥ ; ΘΒρΘΟΙ ΠΥ 885 
ΓΟΒρθοίβ (ἢ6 πδίίοη δὲ ἰαγρα. (τε! 8.) 

ἼῊε μὲν Δηἀ δὲ ἀ4ο ποὶ ἴΌΓη ἃ 5[11ρ]6 δροάοκίβ, Ὀυΐ 
(45 Κορρε οὔβογνθβ) δα διυϊναίϑηΐ ἴο εἴπερ οὖν---καὶ 
ὅμως. Κατὰ τὸ εὐαγγέλιον. ΗΓ ἴΠ6Γ6 8 ἃ ΡορυΪαγῦ 
61}10818, ψ Π]ςἢ (6 παίαγα οὗὨ {Π|| βυν)εςΐ γθαυϊγοα ἴο 
θ6 18 Β]|]Ι6ὰ υρΡ. ““ Α8 ἔδλι 8ἃ8 γεβρϑοίβ {Πδὶγ γ 766- 
ἐϊοπ οὗ, ἅπ1 ορροϑί[οη ἰο, (Π6 (ἀοβρε!." (ἴαγῦρχον 
ΡΑΓΑΡὮΏΓΑΒΟΒ 1: “ υὐ αυοα τηρήϊιππι τϑσοηο δι οἢ 8 
υαεοὶ δάθο ργοβοαυυηίυγ." Βυΐ [ἢ 18 566Π|8 ψγδῆ- 
ἀογηρ᾽ ἴοο ἌΓ. 
ΤῊ ψοτζὰ ἐχθροὶ 4065 ποί ἀθοίαγα τὐΐο86 ΘΏΘΠΙΙ6Β ; 

μυΐ {1826 ν6Γβ68 ργθοθαϊηρ δηᾶ [Ὁ] οψηρ 8ηανν {π8ΐ ψγ6 
τηυϑί ποὲ βιιθαι ἃ μου, ψΨΙ την (ομητηθηϊδίογα, Ὀυξ 
Θεοῦ ; Δη4 φοΠΒΟαΠΘΉΏΓΥ {Π6 βᾶπι6 ψοι πηυϑὲ Ὀ6 β00- 
ΡΙΙοἀ τη {πα δηιπριϊςαὶ νογά ἀγαχητοὶ. [ΚΗΟΥΝ ποί 
ψν Παίπογ {Π6 (οιημηδηίδίογβ ἅγ 3} .8{1Π6 4 [ἢ ΓΕρΑΓαΙηρ; 
ἐχθροὶ ἃ8 ἃ πουῃ βΒαϊδϑίδηϊινε; ψΠΏΙςἢ ποῖ ἃ {Π|16 οτ- 
Ὀάγτγαβ868 [Π6 βυδ]θοοί. (ὅδο6. Με. Το Κοβ ποίθ.) [ὲ 
ΤΑΙΠΘΓ 866Π18 ἴο θ6 80 δἀϊδοίίνα βίρηϊηρ αἰἑεπαέεοά 
(στοηι ἐδο ξαυοιιν οΓ"Ἱ Οοα); διὰ τῃυ8 10 Μ|}] σοτγοϑροηά 
Μ|) ἀγαπητοὶ. Οη {818 56η96 οὗ ἐχθρὸς 1 αν ἰγεαι θα 
αἱ οπι. ὅ,10. 

98. δι᾽ ὑμᾶς. ΤΠΐ8. ΘΧρΙβϑδίοη, ἔγομι 118 οχίγοηδ 
Ὀτγονν, 18. ΒΌΒΟΘΡΌΡΙΣ οὗὨ ποτ [ΠΔῃ οπα τηοᾶ6 οἔ 
ἰητοτργοίδίίοη. Ἐγ 11 (48 ορβϑϑῦνεδθ (β 118) ΤΏΔῪ Ὀ6 
βἰσηιῆθά Ὀοί (π6 βηπαΐ, δὰ ἰῃς ἐπιρμίδῖυθ οϑιιδθ6. 
(ὃ66 8 ποίθ.) Μδῃγν τοάθγῃ (ὐοιηπηδηίδίογβ, 88 
[οςΚα δηὰ Κορρο, ΗΧ οἡ {Π ἐαέξεγ" ; ΥἹΖ. ““ ἴῸΓ γοῸΓ 
δορά δηά δανδηΐϊδρϑ." ὅδὸ ΒΌΡΓΑ νεσ, 11. Οἰδοῖβ, 
8δη4 διηοηξδϑί {1686 ΡΑΝΝ ργρέοσγ (Π6.)2ογριογ.Ἑ Βυΐ 

᾿Ἕ Απὰ {Π15 15 δἀοριεα ὈΥ τηοβί δηοΐρηϊ δηὰ τηοάδγῃ ἴῃἰογργοίεγβ. 
Βυῖ, 15 Βοάάτίρε Τρ ΠΥ οὔδεγναβ, “ ᾿πουρἢ ἴπ6 τηοϑί ὨδίυΓαὶ δε 86 
οὗ {πο86 ννογά8, νγεαγα ἴδον οοπϑί ον δ͵οης, ῖρἢςϊ βοοῖ ἰῃαῖ ἰἢ6 
ΟΔΠΙπρ [πΠ6 Οδη 165 ργελυά!οοὶ ἴῃς δεν ἀραϊηδὶ [με Οοθρεὶϊ ; γεῖ, 
85 {πεν σδῃογα! Υ τεὐοοίοά 1 Ὀείογε 6 ςμι11 685 ννογὸ σα θα, (ῃς 
ΟἴΠΟΓ βἰρηϊποαίϊίου ἄρρθδιβ ργθίεγ ὉΪς.᾿"Ὁ 
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1 566 0 γϑᾶβϑοῃ ΨὮΥ δοέδ Ἰῃϊογργοίδι 8 ΠΊΔΥ οί Ὀ6 
Γοοοϊνθά, [ ψου]ὰ τηογθονοῦ οὔβογνα (δὶ 86 618 
ἴο ἴᾶνα βίγιοκ ποηθ οὗ {ἰἸὸ ΕαΙοτβ ογ Οὐ {ἰς 58) {πΠ8ῖ 
8 ςοιηηᾶ βῃουϊά Ρ6 ρμίδοθα δῇ ἐχθροὶ ; ϑ8ης6 1{Π6 
ψογά τη 6 ἰάκθὴ ἰψῖςθ. Τὴ 5θ6η86, ἰῇφῃ, ἰ8: 
“Π6Υ 8.6 Ἰηἀ 664 δῃθ68: δα [ΠΟῪ ΔΓΘ ΘΠ 6ΠΊ16Β [ῸΓ 
ΟΣ 5868, Δη4 Δανδηίδσα. 

28. κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν, ἀγαπητοὶ ὃ, τ. π.» ““ Ὀυΐ ἴῃ 
Ταβρθοοῖ οἵ [πεῖν δἰθοίίοη, ἃ8 [π6 ροβίθ  υ οὗ ἃ ἡδίίοη 
Βαηθγα ν οἰοβθη Ὁγ οὐ ἔογ Πὶ8 ρεου Ὁ ΡΘΟΡΪΘ, ἴῃ 
{πὶ νον (ΠΘΥ ἃγ δοίονθα." ἤθη {16 ΑΡοβιϊθ 
8449. ΌΥῚ ΨΥ οὗ Ἔχρ᾽δηδίϊοη, διὰ τοὺς πατέρας, 1. 6. ὁπ 
δἼοσουηΐ οὗ, ἀηά ἴῃ τοϑροοΐῖ οὗ (ῃ6 ἰονα νοι Οοά 
Ὀογθ ὁ {ἢ εῖγ [Ὀγοίδί μεγβ. 5. “««Τῆυβ (πΠ6 ΑΡροϑβί8 
(οὔβθσγνθϑ (ὑγρΖΟν) πιθδῃβ ἰο Πἰηΐ, (Πδὲ (6 τα]δοίοη 
18 Ποῖ 80 ΓΟ Υ810]6 88 ἴο ὀχοϊμάθ 4}1 ἤορϑ οὗ {πεῖς 
ΤΟΙΌΓΗ ἴο ἔαλνουΓ ; δηῃά ἰῃδὶ ἔπογα 15 πο ἀοιδί δὺυῖ 
(Π686 ΠΊΔΥ αἶδο Ὀ6 βᾶνεα, 1 [ΠΘΥ ΟἾΪΥ ᾿ἰπηϊταία {16 
Δ} οὔ (Πεἰν [ογθίδι μοῦ. ἢ ἢ 

“« ΤΡ ΐδ δυθ)εοί 15 ποτα (ἤδη οηοα γΓεδίθα Οὗ Ὀγ ῬΏΪΪΟ, ἔγοτῃη νοὶ 
ΟἌἝΓΡΖΟΥ οἷϊε5 {6 ἔο] ]Ποννΐηρ ρᾶβϑαρε, 727 Β. Τὸ δ᾽ αἵτιον, αἱ τῶν 
ἀρχηγετῶν τοῦ ἔθνους περιμάχητοι δικαιοσύναι, καὶ ἀρεταὶ, αἱ καθά- 
περ φυτὰ ἀθάνατα διαμένουσιν, ἀειθαλέα καρπὸν φυτεῦσαι τοῖς 
ἀπογόνοις σωτήριον, καὶ πρὸς πάντα ὠφέλιμον, κᾷν αὐτοὶ τύχωσι 
διαμαρτάνοντες ἰάσιμα ἀλλὰ μὴ παντελῶς ἀνίατα" δι 937 Β. Δευτέρῳ 
δὲ τῇ τῶν ἀρχηγετῶν τοῦ ἔθνονς ὁσιότητι, ὅτι ταῖς ἀφειμέναις σωμά- 
των Ψψυχαῖς ἄπλαστον καὶ γυμνὴν ἐνδεικνύμενοι πρὸς τὸν ἄρχοντα 
θεραπείαν, τὰς ὑπὲρ υἱῶν καὶ θνγατέρων ἱκετείας οὐκ ἀτελεῖς εἰώθασι 
ποιεῖσθαι, γέρας αὑτοῖς πρέχοντος τοῦ πατρὸς τὸ ἐπήκοον ἐν εὐχαῖς. 

1 Τί ψνθοΐα ρϑβδαρα ἰ6Θ {πιι9 ΔΌΪ φαγαρῆγαθθα ὈΥῪ γειβίθη 
“ Ουοὰ εἰπεῖ δα Ενδηρεϊίυ τ, οὰπνκ ᾿ΠἸυἀ εἴ ἱμοὶ το) !οΐδη!, εἴ νοδὶβ 
Ῥγεαϊοαγὶ δροντ τὸ ἔογυηΐ, δυηῖ ἰηϊηὶοὶ εἰ, ὧδ ἐο πηογῖίο σε]θςί!, 
αἱ νο8 ἰῇ δογιηὶ ἰοουτ δι ὐδπι δηλ: αὐοὰ δαΐειῃ αἰτἰπεῖ αὐ εἶδο- 
ἐΐοπεηι, 418 ΑὈγδμδιηυβ Ῥγίμηο νοσδῖυβ εἰ εἰδοίι8 εδί, μοβίθα οὐπὶ 
τοι εἴ 60]Δ παίΐοης ἔσάυδ ἰηϊΐυγη οϑί, δά ἀϊἃ ρτγουηϊδδίοης ἐς Μεβδὶὰ 
ζοϊ πο ποραγὶ ἤθη ροϊοϑὶ, δι) ἡδιίϊοηὶ Ὠπΐο δἰ σι ἸαΥ ΟΣ ἔδνΐδδθο, 
οἱ ἰϊοσυτα ἔδιιϊοσγιι, δὶ ροβδίδσὶ τΏΟΓΘβ στη] ΟΓΌτα ἔποσίϊ ἱτηϊτατὶ." 4 
ὅδ. 9, 7. 

“« ΤΉΪ8 εἰοοϊΐοη (ΤΑΥ]οΥ δηὰ Ἐοβοητ. οὔϑεγνθ) 18 (6 βδϑῖὴθ ὙΪΕ 
ἐπαὶ τπιρηκτοηοα ἴῃ 9, 1]. 1], ὅ., 1πογεΐογε (πθ υηδεϊανίηρ, 76 νν8 
ὍΟΓΟ Ποῖ 80 Οδϑϑὶ ΟΠ, 856 ἴο Ὀ6 οη γεν ἀορτγίνεα οὗ ἴπ6 ἕδνουν οὗ αοά, 

Ὀ]γ ἰο πῖδὶ ἢ6 παὰ Ἰοῃρ ὑείογε ἀδθοϊαγοά, [ν, 96, 44 ἃ 45. 
Ὁκυΐϊ, 4, 81. 26. 80, 11. Αηά [ἢ 8 οΟἸδαυν δῆονβ ἴπ6 ἠδΐυγα οὗ 
τπαὶ οἰεοϊΐοη, οΘοποογηΐηρ νοῦ 16 Αροϑί]ς ἀἰβοοῦγθαβ ἴῃ 9, 10, 11.᾿" 
ΝΟΥ, Βονγανογ, οὔϑογνοθ, [πδὶ ἴῃ (ἷ6 ΟΠαρίεσ ἴπεγα ἰ8 τηθητίοη οὗ 
ἃ ἀουῦ]δ οεἰθοιίΐοῃ, 1. ἐκλογὴ χάριτος, νοΐ. ὅ δι 7., ἴῃς ἀοϑρεὶ εἶοο- 



ΒΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. "7 

20. ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις 
τοῦ Θεοῦ. Ἴ686 ψογάβ8 αϑϑίρῃ (6 γεαδοη εὐ τῃ6 
Ἰβγδθ 68 Ἔνθῃ γοί, οἡ {π61Ὁ δῃσθϑίοσϑ᾽ δΔοσοιηΐ, 66886 
πο ίο 6 ᾿εϊονεοά : δῃἀ {18 18 ἰου παρα οἡ (Π6 οσοη-. 
Βίδῃου οὕ τη6 Ὀινίπθ Ψ 1}, {πὲ ἄδογθθβ ποίῃίηρ οὗ 
ψ ]οἢ (ῃ6 Ποἱν σΔη νοῦ τοροηΐϊ. (Κορρβϑ.) 

᾿ ζ 

Χαρίσματα βιρηϊῇῆο58 Ὠινίη6 Ὀοησῆί(Ββ οὗ Ἄνευ Κιπά: 
δηά ἐκλογὴ 15 Δὐἀ6, 5 40]γ ἰο 16 ργεβθηΐ 80] 6ςΐ, 
84} τοβρϑοίβ {πδΐ σδ]] Πρ ἀηα εἰδοίοη ὈγΥ ΨὨϊοἢ (Π6 
[9γ86 168 οοῃϑβιείαϊοα τ[ἢ6 Ρδου ᾶγ Ῥθορὶς οὗ σοά. 
ΤΠ 686 χαρίσματα Ὀεϑίονοα Ὀγ (ὐοά οἡ ΑὈτδῆδη δηὰ 
ἢ18 8666, τα 5814 ἴἰο Ὀ6 ἀμεταμέλητα, 1. 6. οί ἴο θ6 
τοροηϊοα οὗ Ὀγ Πίπι," δῃά, σοηϑθαυθηθ, οογίδίη δηὰ 

ἰἰοη. 4. ἐκλογὴ διὰ τοὺς πατέρας, ““ δὴ αἰεοίίΐοη ὉΓ ἰπαὶν ἐδ ΠΟΥϑ᾽ 
ΒΑ κς,᾿ ἴῃ ψ οἷ δεη86 ἴΠ6 ὑγῇοΙΘ ἠδίΐοῃ οὗ {ἶνὲ 7 6νν8 τγεσγα δίγἰδὰ (6 
εἰοοῖ. Ὠ σι. 4, 47. 7, 6---8. 9, ὅ, 10, 14, 15. 6δεη. 17, 7. 

κ ΤΠ5 ννοσὰ {(1πουρὶι υπδοσομηρδηϊοα ὉΥ δυϊπουῦιτἰεβ ἰη πγοβί 1 οχὶσ 
(005) 8 ἔγεηαεηῖ 'η ἴῃ ΟἸ 58:08] τυτ  [εγ8 ; δη δ᾽ ρῃ ῆ66, Κα οἵδ νεῦ- 
0818 ἴῃ τος, εἰποῦν πδῖ ἐδ ποῖ Τερεηϊοα οὗ, ΟΥ γῆαϊ οανποέ Ὀ6 γερεπίοα 
οὐ Ἐχαδιωρῖεθβ δὲ δήάυοθὰ ὃν ᾿εἴ3. ἔγοιῃ Ρ]αΐο, Ατίδίοϊῖ. 98] 8Β., 
ῬοΪγΌ. [δρ. 24., Ατγιϑίοὶ. Νίς, 9, 4., [λιοϊδη Αὐά, 11., Ὠίοηγεδ. Ηα]. 
Ι,. 4; αὗται γὰρ εἰσι βέβαιοι καὶ ἀληθεῖς τιμαὶ καὶ ἀναφαίρετοι, χα- 
ρίεις τε καὶ ἀμεταμέλητοτ" δι ῬοΤΡἤγΓ. 5. Ῥγίπαρ,. Ρ. 40. τὴν δ᾽ ἐπὶ 
καλοῖς καὶ δίκαιοις [ἡδονὴν ---καὶ παραχρῆμα ἡδείαν, καὶ εἰς τὸ ἐπιὸν 
ἀμεταμέλητον. Τὸ ν] οἴ ΠΔῪ θὲ δά δὶ 4 (ογ. 7, 10. 

[τ ἰδ νυὲ}} σετηδγκοὰ ὃγ Τ. Ἑαϊναι 8 ἂρ. Μδηῖ., {πη| τΠ6 οίίδ δὰ 
ΟΔἸΠρ; οὗ αοἂ ἅτε ἀμεταμέλητα, Ὀεοδι,86 ὈΓΟΙἾ868 οὗὨ (ἢ}8 Κη δγθ 
[ουηάεὰ ὕροπ βοὴ ργουπαάβ 85 σδηηοῖ δὲ αἰίεγεὰ ἢ δνο ὕροη (ἢθ 
οὐ βηδὶ ἤχοα δῃὰ ρειτηδηθηῖ ἀδδίρηθ, ἰηἰοητίοηθ, δθὰ οοποιἑυἱΐοη 
οἴδῃ 8}}-ὔῖϑε Ῥσγονϊἠδηοεΐη (6 ρονεγησηθηΐ οὗίπε σου] ἰπγουρὴ δ6- 
(εβϑῖνε 8665, οὗ ννῃ ἢ {Π6Υ̓ ΔΓ6 ματα] ἀαοαταί! ἢ 8 ΟΥ Τανο δ  Οἢ5.᾿" 

Ου ἐπε δεπέϊμιεπέ, ἘΠΒΏΘΡ οἰϊ68 [ἢ6 ἔΟ]]οννρ᾽ ΟἸδβδῖοϑὶ μαβββρθ8. 
ΡῬΙυϊΆτοῦ 2, 65]. Θεῷ δέος οὖδεν μετάνοια πράγματος οὐδενὸς" δηὰ 
ϑδῆθος ἴ,. 6. 6 Βεηεῖ. Ο. 93. ““ Αἰ) δα σης αιρά ἤθη Θχίεγῃβ σ0- 
Βυπὶ Πεοδ, 864 δὺυ8 1}}18 1π ἰοβθηι εΐθγηῃδ νοϊιιηὶδβ δϑί ; βίαιπθγυηῖ 
4065 που τυϊδγεηί; ἰἴδαιθ ἤθη ροβϑιηῖ νἱ ἀεὶ ἔδοιϊυτὶ δ] 4114, 4ᾳι181π|» 
Υἱϑ ΠΟΙϊηῖ; αυἱα αὐἱάφυϊα ἀδδίπετα Ὡο ροθδυῃηΐ, ροΊ ΒΟΥ ΤΆ ΤῈ του 6- 
τυηῖ; πδο ὑῃη08Π| μὑΓΙηγ}Σ ΘΟμ 5111: Πδοθ ραβηϊιοῖ. δίης ἀυθῖο βίαγϑ 
1}}18 οἵ ἀδβοΐίδοθσε ἰῇ Ἵοοηΐίγαγίι πη ΠΟῺ ἰϊοοῖ: δε ἤοῃ ἰάθο, ηυΐα νὶἱϑ 
δὺ8 1108 ἴῃ ριοροϑῖίο ἴθηθῖ, ὁχ ἐγ θο αῖθ ροσιηδπθηΐ, 8εα αιΐα 
ΠΟΏ ᾿ἰσοῖ δὺ ὑρι 18 ΒΌΣΓΓΗΓΟ, εἰ δἷς ἱγὸ ἀδογοίι πη εδί. ὙγοἹ , ἴοο, 
εἰϊεβ ἔγοαχ Ἡοπιεῦ : Οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ᾽ ἀπατηλὸν, Οὐδ᾽ 
ἀτελέντητον, ὅτι κεν κεφαλῇ κατανύσω᾽ Δηὰ Μάᾶχ. ἼὙΓ. 58. 99. 
μετατίθεσθαι γὰρ καὶ μεταγινώσκειν προσήκει μὴ ὅτι θεῷ, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἀνδρὶ ἀγαθῷ. Απάὰ Οτοίϊιιβ τεΐεγ8 ἴοΥ ἃ δἰιηαῦ βεη(ηθηΐ ἴο δαϊ- 
τποηϊά, ἐς Ῥαηϊί. (ἰ. 7, 8. ὅ. 

Δῆεν ᾳυοιΐηρ; {πε αθονε ραβϑαροβ, ΕἸΘΏΘΓ [ἤγον5 ουἱ (Π6 [Ὁ]οννἰηρ; 



8 ΒΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

πηπη ας ; θυ ΨΒΙΟΒ (88 18 μ᾽ ΗΪΥ ἈΙΠ0641) ἘΔΔΥ Ὀδ 
Τοβίογθρα οὔ σεϑροηίδηςθ, δηά δι ἰη {πΠῸ Μαοβϑβίδῇ. 
[118 αιϊῖδ ἐν ξηὶ (Μγ. Τύυγηθν ΝΟΥ ῬΓΟΡΕΣΙΥ 16- 
πὐλτιεεῦ (Πδὲ (818 ἰαχί 88 ἢο0 θοδείηρ οἡ ἴῃ 6 ἀοΟΙΓΙΏΘ 
οὗἩ {86 ᾿πἀοίδο ΠΥ οὗ ρῖδοθ. Ὅῆς ϑίδίθ οἵ {6 
ον 5} ῬΘΟΡΪΘ ἰ5 8 σοιῃπηθηΐ Οἢ 119 Πη6Δη]ην,. 

80. Τ)ς Αροϑβί8, ποῦν γϑξισγηϊηρ ἴο ἢ18 ρῥγηςὶραὶ 
Β6ΟΡ6 δἰ νϑσ. 26.. πδιηοῖυ, [δι {Πογα νοιυ]ά Ὀ6 8 {{π|6 
ἤθη 4}} 1βγδθὶ 8ῃου]α 6 βανοά, δῃὰ οἡ δεςουηί οὗ 
ψΏΙΟἢ (ἢ6 Αροβί]ε ἢ84 814 νῇῆδί ργεσθάββ, ποῖὺῦ 4180 
ΚΘαρΡΒδ {Π6 8816 ἴῃ νιν, δηἀ ἢ88 γείθγθηςβ (ῃογείο ἴῃ 
[Π6 εἰοσδης σοιηρασγίβοη 80] ο "64, (τε ] 1108.) 

Ναεοιίπογ (Π6 σοῃπβίγιοιίίουῃ ΠΟΓ {ἢ6 86η86 οὗ (6 
ΜΟΓΩΒ 18 ΝΘΓῪ οἶδαγ, θοίῃ Ὀθίηρ οσαϑδί ἴὼ ἰῃ6 ΨψΦεν ἢ 
το] 4. Κορρα γϑηάθγβ: “ ΤὭδίς ΠΟΥ 8Γ6 γοῖ υη- 
Ῥ6] ΘΝ] ηρ, 4065 οί ρῥτγονα {πα΄ (ΠΘΥῪ ἃΓΘ ἐοποπτηδα 
ἴο Θἴδγη8] Γαργοθδίοη, ἔοσ [ἢ]9 πηοάθ οὐ γθαβϑοῃίηρ 15 
τοξαϊο Ὀγ (6 Θχαιρίο οὗ 16 Οθηθ]α ΟΠ γι ϑιϊδῃ8, 
{Π6Ι 86 1 ν68 ἔογ ΘΓ πη 6]]16νιηρ." ΒΥ ὑμεῖς 18 ονὶ- 
ἀοπεῖν πιοδηΐ “Ὁ τον Οδϑηίς (ἢ γι βιδη8." Απά ἥπει- 
θήσατε τηυδῖ τοίου ἢοΐ ΟὨΪΥ ἴο ὑῃΡ6]16 Ὁ 8458 ἀϊβοθο- 
ἄϊδηςα, θυὲ το πορ]οςί οὗ ψογβῃρρίηρ (Π6 σὰ αοά, 
δηα ροίΐηρ δἴϊεγ 14ο0]5β. δο Μδοκηιρῆξ: ““ ΤΠ ἀ[85- 
οδαδάϊδηςα οὔ (6 (ὐθης1]68 σοῃϑββίοα ἴἢ ἐποῖν Ἰοβίηρ 
{ῃὴ6 Κηον]οᾶρα δῃὰ ψόυβῃϊρ οὗ (ἢ6 ἔγὰς Οοά, δηά 
1η τῃ εὶς ψουβῃιρρίπρ 14ο]8, ἡο νι δηηρ' [ἢ 6 ἔτι6 
(ὐοἀά πιδάο Πἰπη86] [ Καονη ἰο {Π6π|, [ἢ Ἔν ΘΓΥ ἄρα, ὈΥ͂ 
ἢ 18 ννοῦκβ οὗ ογθαίίοη δηά ργονάθηοθ Βοπι. 1, 920." 

80, ἡλεήθητε, 1. 6. ““ ἤᾶνα ὈΘΘη τῃθγοι }]γ ἀπά 
διδοϊουβίν ᾿ηἰγοαιιοοα ᾿ηἴο (ἀοα᾿ 8 σἤγοὶ) δηα σονο- 
Ὡϑηΐϊ.᾽ [{ 18 ΓΙΡΉΕΥ οὔβογνοὰ ὈῪ Κορρο, {μπδΐ ἐλ. 18 
Ἤ6ΓΘ υ86ἀ ἴο 1παϊοαία {πὲ βαἰναίίοη 15 ποὶ οἵ ἢυπηδη 
τη τ, ὃ οὗ Ὠ΄νίης6 στᾶσα. (ὅ66 αἰδο Μδοκη.) Αἱ 

οδύβιϊο δηϊπηδάνεγβίοῃ : “ Μυ!ο ϑδηΐι8 ἀς εἰ βαρ επιὰ πηδ)επίαΐοηυς 
ἠασϊοανεγιης Οεηΐεβ Ενδηρε} ϊ [166 οἀγεηίε8, αυλτῃ αυἱ ΟΠ γδιΐβηὶ 
γοοδσὶ διηδηΐ ϑοοϊηϊδηΐ, Πδιηοηβιγδηΐοβ, εἱ Ῥεϊαρίδηὶ οπηῆθβ." Α 
ἔΆΓ τόσα ΟΠ γ βίη ϑρἱτιὶ αἰείαίοα (6 τοίμανκ οἵ Βοάατίάρε, {μαὶ 
ἴΠ686 ἰεβι]πἸοη 68 οἵ Ῥαρϑη δυΐπουβ, γε αϊζηρ ἴο ἴῃ 6 ἀἰνίῃο ρμεγίδει ΟΠ, 
Τηΐρῃϊ ἤανα ἴδυρῆς βϑομθ οὗ οὔγ ἀϊνίηθθ ἴο ϑρ68κ τὭοσε ΒΟΠΟΓΔΟΙΥ 
οὗ ἴῃετι [δὴ ΠΟῪ ἀ0 ἴῃ 5οῃ}6 οὗ [πεῖν γι ηρ5.᾿" 
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τῇ τούγων ἀπειθείᾳ τουδὶ θ6 υπάἀογπίοοῦ ὀξὶ, ὙΠ ἢ ψ}}} 
ἢ οΓα ἢᾶνα {ἢ6 ἴογοθ οὗ διὰ, ὅν, ὁ" οοοαδίοη οὐ. Μτ. 
ΙοοΚα τοηάοσβ: “ τῆγουρῃ [Π6 5βίδπαάϊηρ ουὖΐ οἔὗὨ 
(ὴ6 268 πὸ ϑαδη ποΐ ἴο {π6 ὕὐοϑρεὶ. Απά β5ο 
ϑοποσίίρ. : “Ιησγοά 1845 Φυσερογιη ἴῃ σδυβϑὰ ἤι, 
αἰ θυ, 4] δσυμπητηὰ ὈΟΠῸΒ οϑί, οἱ Ποιηΐπθ8 ᾿οδίο 
νι! ΟΠ ΒΟΓΙΘΒ 6886 ΟΕ, βδυλδι 16 ΓΘα, ποϊθηςὶ- 
νυ 6515, νοσαγοί.᾽" το (18 τηοᾶδ οὗ ἱπίογρτγοία- 
τἴοη, ἢονονογ, Ταγίοσ, οὶ σ]πουξ γϑᾶϑοη, οὈ]Θοίδ ; 
ἀγσαΐηρ (παὶ (ἢ6 τεα]θοϊίΐοη οὗ [ῃ6 26 ν)}8 γᾶ8 Ὁ ἢῸ 
ΤῊΘΔΏΒ ἐπα ἰϑροηβαῦΐο ἰο (ἢ 6 δάπιη!ϑδβίοη οὗ {6 Οδθη- 
1165; [δὶ ψΏδη [ἢ6 ῥγοίῃηϊ86 88 ᾿Ὡ8δ46 ἰο ΑὈΓΆ- 
ἤδηη, [Π6 σΔ]}1πρ’ Οὗ 86 ΟΠ Ό1168 ψψὰ8 ποῖ ἃ ΒθΒσοη ΔΓ 
ἀδδίρη, ἴο [ΔΚ οβδοι ἢ σδ88 6 Ψ6}1 το]οςοίϑα [ἢ 6 
(ὐοβροϊ, θυὲΐ 8η αρϑοϊαΐα ρὺγ ἴο 06 Δοσοιῃρ 566, 
πΠΟΊΠΟΓ {πΠ6 96 ν8 σορ 16 ΟΥ τοἤιβοα.᾽ Αηά 50 
Μδοκηιῖρῃςξ: “ὙΤΠ6 ΑΡροβίῖίθ ἀοθβ ποῖ χγηϑδῃ ἐπα [η6 
(ὐθηῖ 68 πψουϊὰ ποῖ παν Ὀδοη δαπη θα ἰηΐο τῇ 6 
σονθηδηΐ δηα στοῦ οὗ αοά, ΌΥ Πανίηρ [Π6 Οοβροϊ 
ΡΓοδοἢ δα ἰο {π6πηὶ, 1 {86 ψῃοΪΘ 96 188} πδίοη ἢδά 
δα ταςσοά (Π6 οβροὶ. Τα {{Π|6 οὗ (ἢ6 (ὐδῃῖ 65 ἴο 
4} (πΠ6 Ὀ]οβϑίηρβ οἵ [Π6 σονοηδηΐ ψιῇ ΑὈγδῆδη), 88 
ο8{8 156 ἃ Ὀγ 1Π6 οσονοηδηΐ [(56]1. Βυΐ ἢ]8 τηδδηϊηρ 
ἰ5, ἰηδι σοηβίἀοτίηρ (Π6 ἀἸθροβίοη οὗ [86 2608, {Π6ὶγ 
ἀἰβϑοθδα!θηςο δηᾶ τγο͵θοίοη, δηα (ἢ6 σοηῃβοαποηΐ ἀ6- 
πιο ἰοπ οὗ {μοῖν σμυγοῦ, [ἢ ογάθν ἴο (ἢ6 ογροίίοη οὗ 
1ὴ6 ομυγοῦ οὗ Οοά οὔ ἃ ποῖα βηϊαγρεα ρ͵δη, ννὰ8 
ΠΘΌΘΒΒΘΓΥ ἴο {Π6 δαἀτηϊβδίοη οὗ {π6 (ἀὐΘΏ {1168 πΐο (ἢ 6 
σονοηδῆϊ 8πἀ σῃυτοῦ οὗ Οοα." Ῥογμαρ8, ΠΟΥ ΘνΟΓ, 
1 τἸῇδῪ θ6 δαοίίογ ποῖ ἴο αἰπὶ δἱ ἀἰνίηρ ἴοο (ὯΓ [ηἴο [Π6 
ζ(ουηβο]5 οὗ ἀοα, ΝΟογ 15 1 πϑοθβϑαγῷ, Β1Ώς6 ἐπὶ σ8ῃ- 
ἢοῖ ΨΜ6]] 5: ΠΗ͂ τότ ΤΠ ““ οἡ οΟσοδϑβίοῃ οὗ," αέ :" 
1πουρῆ ((ο υ8β6 [ἢ6 ψοτάβ οἔ Μτν. δα ἀ6) 1ξ 15 ποῦ {6 
[685 ἔγὰ6 (δὶ {ποῖ ἱηἤάθν δηα τγο)θοίοη ΘΓ 
ἔποιση ἴῃ ἋΤπΠ6 οουηβοῖὶβ οἵ (οὐ, Ὀθοΐογα {μ6 (ὐθης]65 
ὝΘΓΘ ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ ΤΑ] 6. 

81. οὕτω καὶ οὗτοι ---- ἐλεηρθρώσι. Οη (6 ρυποίμδ- 
ἤοῃ δη, 88 ἀδρθῃαϊηρ ποσοῦ, ἴΠ6 56,86 οἵ (ἢ 15 

ἘΞ Απαᾷ [Π18 ἰ8 4811} ἰῃ6 ἔογοα τῃδὶ Οἢγυϑοβῖ, δϑοσ δα ἴὸ ἰζ, 
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Ῥᾶββϑαρο, (ὐοπηπηθηίδίοῦβ ἀγα Ποῖ ἀρτοθοά, Μδην ρῥΪδοθ 
ἃ σοτηπη8 ἴον ἐλέει, ΓΘ ἀθγηρ᾽ : “ 80 ἢδνα [Π6ΥῪ ΠΟῪ 
ἀἸ80 6! νοα δηᾶ σο]θοῖϊθα (ἢ6 ἸΟῪ συομολδαξεά ἐο 
ψοῖι, 80 ἃ8 ἤΠΔ ΠΥ ἴο ΟὈΐΔΙΠ ΠΊΘΓΟΥ {παοιηβοῖνοβ." Απά 
{Π|18 5668 5 ΠΟ] ΘΠ ΕΪῪ ἀργθθα0]6 ἴο {6 ογάσγ οὗ {ἢ6 
ψοΓάβ: δι ηοΐ 580 ἴο {π6 δηῃ{{πρϑιῖςα] νοσβο, ψῃὶοἢ 
ΤΟΟΊΓΟ5 {πὲ ἰἢ6 σοπηᾶ βῆοιὰ ὃὈ6 ρὰΐ δἴϊογ ἡπεί- 
θησαν, ἃΔη4, ὈΥ Ὧ2η Ηγροτγβαίοῃ, (8 ἤρῃγα υβ08] (ο οἷ 
ΑΡροβ{|6) {π6 νογάβ8 ὑπετέρω ἐλέει Ὀ6 (Δ Κ6ὴ ὙΠ ἐλεή- 
θωσι. Ιηάρδ6ά, ρτορτίοίυ οὗ ἰδησύδρα ἀοιηδηά8 (ἢ 18 : 
ἴον ἡπείθησαν 4068 ποῖ δα πιῖξ τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει, Ὀυϊ τα- 
αυΐϊγο5 6 τορϑίϊτοη οὗ τώ Θεῷ ῬΓΘοθαϊησ. Τδυβ 
(86 οἶαιι88 ἵνα ἐλεηθώσι τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει Μ111] ΘΧΔΟΙΪΥ 
ΠΟΓΓΘΒΡΟΏΔ ἴο {6 Δη ἢ 6(1ς4] Οη6 ἐλεήθητι τῇ τούτων 
ἀπειθείᾳ : ΟὨΪῪ ἠπείθησαν (ΠΟ 88 ἤθγα (ἢ6 ργϑβθηῖ 
δ86η86 ηϊϊεα ψΠ 6 ρ481{) πλυϑὲ ὃὈ6 ἰηΐογργοιθα 
8: {ἢν ἴ(ο {Π6 ο8486, δὰ 6 ιἱηἀογϑίοοα δι ΡΪν οὗ 
ἀιβοῦοάϊθησο, δηδ γοίυβϑα] ἴἰο σϑοοῖνθ {6818 ἃ8 (86 
Μεϑβϑβίδῃ. 

Ἐπὶ ἤδγο 480 ᾿ηθϑη8 ““" οἢἡ οὐσοδϑίοη οἵ;" θυΐ [η- 
οἶυά68 ἃ ποίίΐοῃ οὗ [Π6 7ον8 Ὀδίης ΓΠΟΓΘΌΥ {Π|6 πιογα 
Ἔχοϊίβα ἰο 866Κ δηά οδίδίη 8αἰναίίοη, Απά {ἢϊ8 οἰτ- 
συπχϑίδησδ 18 Του 6 οὐ ὈΥ (Ἰγγβοϑί. (νἢο δάορίϑ, 
(οροίθοῦ ΨΊ ἢ τπδΥ δπιϊποηΐ τηοάθγη (οιπηπιδηίδίογϑβ, 
(ῆ6 ἔογεροίηρ ρΡυμποίυδιίίοῃ δηα ᾿πίογργοίδοη) (ἢυ8 : 
ἐσωθῆτε ὥστε αὐτοὺς ἐπισπάσασθαι τῷ ϑήλῳ μενόντας. 
ὅ66 ἢ18 ΘΧΟΘ]]θης Ἔχροβιτοη οὗ [ἢ6 ψΠΟΪ6. 

ΤὮε ἵνα (48 Τπεοοάοτοῖ δηά τδην οὗ (6 Ὀοβὲ πηο- 
ἀογη (οπη θη δίογβ ἢᾶνα 866) ἢ85 ἢ6Γα ἴΠ6 ουοπέμαϊ 
ἔοτοθ, ψῃιοῦῇ ᾿ΓΗδοάοτγοί 6818 ἃ ρορμίαν' Ἰάϊοπ!. Τδυ8. 
Κορρε: ““οὐ͵)ὺ8 ἱπογϑάυ 815 15 ἰδη θη Οὐ οχίί8, 
πὶ οἱ 1ρ81 βεογσνθηΐυσ." [{{{ῃ6 σοπιπιοη ἱπίογργοίδίίοη 
μα τοίδἰηθά, [Π6 ψογά8 ψ1}} (86 {π1ηΚ8) δάπη (ἢ [0]- 
Ἰονηρ᾽ Β6η86 : ἵνα καὶ αὐτοὶ οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι 
(ἐν ἐλέει) σωθῶσι. Βιιῖ {Π18 Β6 68 ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ Ὠαγβῆ. 
ΤΙ Ιάθα ἱηνοϊνθϑα ἱπ ἐλέει 18 ἢοΐ [685 ἔογοι]6 οἡ {Π8 
ογπηιον ἰηἰογργοίδιίοη : ἔοσ ἐλέει 5 ἀου 6855 1η- 
ἰεηἀρ64 ἀραίη ἴο τοπιϊηα ἐδ τπδὲ βαἰναίίοη, ὄνθη ἱπ 
(ἢο86 Ψ]1Ο Ἔν ΘΓ 80 γϑδά! ν ΟΓΥ ΟὈΘΟΙΘΠΕΥ οὐὈβογνοα (ἢ6 
04}} οὗ αοἄ, ννᾶβ {πγουρἢ ΠΠΘΓΟΥ, οὐ ὈΥ̓͂ στᾶςθ δηά 
ἔλνουγ. ᾿ 
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ΒΥ (Ρ. Π ΟΥ]ογ) {π8 ργαρὮΓΆ868: ““ Τδῖ 
(ΠΟΥ͂ αἶϑὸ ΠΊΔΥ ΟὈΐδΙΠ τΊΘΓΟΥ͂ ἰοροίθογ ψ ἢ γοιυ, δηά 
οὐ τὰ {Π6η}, (ἢ6 ἔἌ]Π6858 οὗ ἰῇ6 (θη {1168 οοιῃϊης 

1ὴ νι {Π6ῖγ σοηνογβϑίοη." ὍΤῆδθ δγριιθηΐς (86 οὔ- 
ΒΕΓΨΘ8) [ὉΓ ἴΠ6 ς8]]Π[ἰὴσ οΥ̓ {πΠ6 9068, τὰ8 1δ8: “ΠῚ 
(οά Βαῖῃ ο4]] 6 (6 ΟδηΉ}|68 ἰο ΗΪ8 στᾶςθ, δῇσχ 
Ἰσηρ ἸΔἀοἰαίγΥ δηὰ 1ηῇάο!γ, (πουρὴ ΠΟΥ ΓΘ ὭΘνῸΣ 
δείοτα δαπηοα ἰο {Πο86 ργίν:!θραβ ψὨιο ἢ {6 9678 
Θη]ογοά, πογ δά οὐ ρῥγοπιϊ8θά ἰο θ6 {ποὶγ αοά ἔοσ 
δνογ, τσ τογο ΜΠΠΙῪ Ηδ νἱπάγαν Η]8 ομοβθη 
Ρθορὶθ ἔγοπῃ {ποὶγ 1846} 1γ.᾽ 

82. συνέκλεισε γὰρ ὃ Θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν. 
ΤΠο86 ψογ 8 ἃγα βυβοθρί θα οὗ ἔνο 1ηἰογργοίδι οῃϑ8, 
αἰπηοϑί Θαυδῦν θυ δα τη ργορδὈ ΠΥ. Τῆδ δηοϊθηΐ 
(οπηπηδηϊαίοῦθ, 88 ΟΠ γγϑοϑβῖ., ΡῬῃοίυ8, ὅζς. ; δη4 ΒΟοΠ16 
ἸΩοάθγΓῃ ΟΠ 68, ἃ8 (188, Ζερεγ, Ῥαγεῦβ, (ἌγρζΖον, δηα 
Ἶνείβ., σρηάογ : ““ ἢαίῃ σοην!ςοΐοα 4}} οὗ 5η, Παιῇἢ 
Ῥγονθα {δὲ {Π6Ὺ ἃγθ ὉΠΩΘΡ βίη, παπιεῖν ὃν Ὺϊδ ἰαιο 
(485 βοπι. 8, 10, 20 ὃς: 44. 8, 9. προῃτιασάμεθα γὰ 
ἸἸοδαίους τε καὶ “λληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναῦ 
δΔηα {ποὶγ τηϑγὶῖ5 ἰο Ὀ6 ὨοηΘ δἱ 8]}.᾿ δὸ ("4]. 8, 92. 
συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγ- 
ελία ἐκ πίστεως ᾿ησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι. 
Ὧ18 ἱπιογργοίδίίοη Ὀθίηρ δάορίθα, γγα πγιιδῖ ϑὰρροβθ 

(86 νοτά συγκλείω ἴο Ὀ6 υβοα δῇοῖς (ἢ6 [,Δ[1η 1Δ]ΟΠῚ, 
Δ ἴῃ δὴ ὉηδιΠογΖεα 5θη86.0 Οἰἤῃογ (ομηρηία- 
ἴοβ, Βονονογ, 88 Ριβοδί., ΕῸ Κ., δηᾶ τηοβί γϑοθηξ 
ΟΠ 68, ἰηΓοΓρτοῖ : “Κ ἢΔ5 Πσοποϊυάθα ΟΓ βῆμπ! ὉΡ 8}} ἰο 
ἀἰβϑοθεάϊδηςο, δηά 8ῖη βυθ)εοίοα (Π6ηὶ ἴο 118 σοηίτου!."ἢ 
Εον (45 Μτ. Τυτγποῦ ορβεγνε8) “΄ ἴο βιμπιῖ ὉΡ οπ6 {Πίηρ 
μην ΔΏΟΙΠΘγ, οὐ ἐο ΔῃΟίΠ6Γ, 18 ἴο βυ] οί 10 ο (ἢ 8 
Ἑςοηίτοι!ϊ οὗἁ μὲ οἴπογ. (ὅε6 Βδρῆθὶ ὦ, 440---444.) 
ΤῊ5 πιυβί, Οὗ σοῦγβ6, δ6 υηάεοτγβίοοάα οὗ Οὐοἡ 8 ρεγηιὶέ- 
ἐΐπρ ἰμοῖ ἴο θ6 βυὺ]δεοεῖ ἴο 5η. (866 (ἴ}1118.) 4ο- 
οογάϊηνρ ἰο {Π18 ἱπιογργοίδίίοη, δι [ἢ6 ραβϑβαρα οὗ ΟἿ]. 
8, 22., ὈΥ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τιυϑί Ὀ6 υπάογβίοοα : 
“89 ἀεοίαγοα 411] (παι! οη8) ἴο 6 βυν]οοῖὶ ἰο 51η.᾽ 
Απηά, ἀροη {6 ψἢοΐο, (88 ἰα 6 Γ ποάθ οὗ ἱπίεγργοίδ- 
ΠΙΟῊ 5668 ἴο Ὀ6 (86 βαίθοσ. Α8 ἴο [6 [ὈΓΠΊΘΓ, 10 18 
αυἱἰΐο ππϑυρροτίοἀ ὈΥ (ΟἸαββίοαὶ υ86. ΤΠ ατθοκ 

γΟ1,. ὟἹ. α 
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ὙΓΙΓΟΓΒ ΒΔ Υ, συγκλείεν ἐν τινι ; ὮΘ6ΓΘ, ἴο00, εἰς ἀπειθείαν ἰ5 
ἴος ἐν ἀπειθείᾳ. Τῃυβ ῬοΙγῦθ. νΘΓῪ ἔγεαυθηιν υ868 
{η6 ἜΧΡτγαϑϑίοῃ συγκλείειν εἷς τινα ΟΥ τι. (866 δοεῃποιρῃ 
16χ. Ροϊγυ.) Απὰ 8ο Ὀισηυβ. Ηδὶ. δ08, 92. Ατγίδη 
Ε.Α.1, 8, ὅ. 1,416. Απα 89 ἴο {Π6 ρΡΔγ8116] ραββαρο 
αἱ Οαἶδιί. 8, 22. (ἤδγθ [ἢ 8 ὑπὸ ὭΔΥ νϑῦῪ Μ6}} Ὀδ6 5ὺ0ρ- 
Ροβϑά ρυΐ ἴον εἰς: ψἤεγθαβ εἰς σδηηοί πογα ψ6}} δ6 
1 ΚΘὴ ἰῇ [6 86η86 Οὗ; ΠΟΙ 15 ΔΏΥ ΘΧΔΠΊΡ]6 ῥτοὸ- 
ἀιιςοά οὗ βιι9}} ἃ ϑι5ηϊΠοδίοη. 

Α58 ἰο {Π6 ἱπέογργοίδίϊοηϑ ργοροβθα ὈΥ͂ Τοοἶκα δηὰὲ 
Μδςκη., [ΠῸῪ ἄγ σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο {Π6 υϑᾶρα οὗὨ [Π6 ΪΔη- 
ἄυᾶρα, δηά υὐἱέουγ 1η8Π}13810]6. 

[018 Ρἰαίη {πὶ Ὀγ πάντας 8Γ6 τηρδηΐ αἷέ πιθη, αἰ 
παΐϊοηδ ;Ἐ 88 1 {Π6 Ρᾶγα}}6] ρᾶββαρε οἵ ("α]δΐ. 

Ἐ ΤῊ6 ὑπθε]ϊοῦ Ἔπαγρεὰ παίϊοπα! γ οἡ ἴδε 96 τν8 δηὰ ὐδη 1165 ἴῃ 
{πεῖν ἴση, ἴῃ {8 δηὰ {6 ἴννο ργεςοδαΐηρ νεγβαθ, νου ΌΥ ὮΕΥ σοαϑεά 
ἴο με {ὸ μϑορῖε οὗ ἀοὐ, ννῷϑ θυ) θη} ἢ ἀϊθοινηΐηρ οὗ ᾿ἷ8 ἀοιηΐ- 
πίοη ; ΌὈΥ ῬΠΙοΘἢ τηθϑὴβ ἐμοῪ ρυΐ {παιηβεῖνεβ ουἵΐ οὗ ἢΪ8 Κιηράοηι, 
δηὰ 50 6Γ6 Π0 ἰοηρογ ἢ {ἢ δβίαϊε οὗ βυ)εοΐ8, Ὀὰϊ Δ] 165 ἀπ γε θ6]53. 
Απὰ {116 πιθγΟΥ ἤθγΘ ϑρόκβϑῃ οἵ, ἰ8 (πεῖν θεΐῃρ; υπάεβογνθαϊν Ὀγουρῆϊ 
ἴο ἴῃς Κἱπράομμῃ οὗ αοὐ.--- ΤΠ 8, δραΐη, 85 οι ΐηρ ἴο ἀο τυ ἢ τΠ6 
ἢηΔ] δοοερίδηςε οὗὨ ραγι ]αγ μεγβοῦβ. (Ταυ]0γ.) Ὑεῖ ἐϊπιδν θ6 δρ- 
Ρ᾽οα το ἱπαϊνίάυα]8, πιιέαξὶς τυμέαπαϊδ. ΑἸΔ, ΠΙΟΓΘΟΥΟΓ, 85 18 μὲ ]]} 
τοι) κοῦ Όγ Ὠοαάγ., ““1ι 18 οὗ στεδῖ ᾿τρογίδηςε ἴο ὈΘΆΣ Ἰη τηϊη τΠαΐ 
ι}νῖ8 γοΐδιβ ἰο ἀἰβεγεηῖ μεσ ο8. ΕἸγοὶ, Οοά βυβογεὰ της (δης]ε8, ἴῃ 
{π6 ε81}γ 8ρ68 οὗ (π6 ννο"] 4, ἴο γσενοΐῖ, δῃὰ τε ἰοοὶς (6 ΑὈγαμδιηὶς 
ἔΔΌΪγ 88. ἃ μϑοι 1 8γ βεεαὰ ἴ0 ἢ ΪΠι|86] ἢ, δα Ὀεδβίοννεα Ἔχ γδογαάϊ πα ἴδ- 
νΟΌΓΘ ὩρΟΩ {Ππεπ|. Αἰ ΘΓ ναγά8, ἢ6 ρογηγ θα {Ππ6γ, ὈῪ τη 6] εἴ ἀπά 
εαἰϊοοποά!ϊοησο, ἴο 8}, ἀηαὰ ἴοοῖκ ἴῃ ἴπ6 Οδηιθς οὐ τἢ οἷν δε] ϊενίηρ»; 
δηὰ Πα ἀἰά ενϑθῇ (8. νυ ἢ δὴ ἰηϊεηῖ ἴ0 τῇδ κα {Πϑἴ ὙΘΓΥῪ ἸΩΘΙῸΥ ἴο ἴῃς 
(ἐμ 1168 ἃ πηθδῃ8 οὗ ργονοκίηρ ἴΠ86 ΨεμΜ8 ἴο )θδοιιευ, δηὰ 80 Ὀγίρ; 
16 πὶ ἰο ζαϊ ἢ Ὀγ ται νν Ὠ]οἢ Π8α αἱ ἤγβί Ὀδθη δὴ οδησα ἴῃ (ἢδ ννᾷ 
ἴο ἰ. ΤῊ Ϊ8 να8 {ὙὈ]Υ ἃ πηγϑίθγυ ἰὴ ἴῃ6 Ὠἰνίπα ςοπαποῖ, νῆϊοϊν τὴ. 
ΔΡοβί[6 πηοϑῖ σι! ΟΠ Δ}} Ὁ, 88 νν6}} 848 γεβρθοι Ὁ}, δάογοϑ, 1 ἴῃς σΟῊ- 
οἸυαίηρ; ννογ8 οὗ {π6 (μαρίδσ." 

Εοτ Π6 ζΟ]]οννηρ ΒΟ 5106 δηᾶ δα! γἱπρ' γεβδοίοπβ ἵ δ ἰηδενδιεὰ 
ἴο Ἀε]δηά, Αηϊᾳ. Φυάκϊς, ρΡ. ὦ. Ο. 4. 8. 11]. (88 ἰΓΑΠδΙαίοα Ὦγ Βυ}Κ- 
16εγ.) ““Το θὲ ςοποϊιιάθαἃ ὈΠΩΘΓ 5: 8 οὗ πὸ {ΓἸΕὶπρ' ᾿πηροτῖ. 11 
σοΟΠΙργεποπάβ ἴΠ6 ρα, ([Π6 ἔδαγρ, ἴπ6 υάριηθηῖ, δπὰ τῃ6 ρυηϊβἢ- 
ταθηῖ οὗ βίῃ ; 85 ἰζ ἢὸ βῃου ὰ βαὺ, ““ 811 δῇ ρῸ  γ; 41} 8:81} Ὀ6 οὔ- 
ποχίουβ ἴο ἴῃ6 ἡυάρτηεηῖ οὗ αοά, ἴο ἀδαῖῃ, δηὰ δ): οι οη9. Ὁπάονς 
{1656 4 Ποῖ οπ8, ἴδ σοηδβοϊδίοη ἡ] ἢ ἰ8 ἤΘΓῈ σΟηνεογθα 8 ἴο ὃὈ6 
Ῥαττουϊαγὶν τεραγάθα. ὙΠ6 Αμοϑίὶς ἰηϑίγυςιβ 8, ἢ τεϑμεοῖ ἴο 
[Π6 σαι86 δηὰ ἴβοια οὗ ἴΠθ8ε δἰθθιο(ίοηβ, ταὶ νγαὲ δἴὲ βυδ)θοϊοαὰ ἴο 
(Πι686 6ν1]8 οῃ δοοουηῖ οὗ βίη, Ὀὰΐ ποῖ ἰῃδί νγὰ δῃῃου)Ἱά ρμεγδι, Ης 
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89.--86. ΕΠΠΟα (ΘΒρθοῖα!Υ ΒΥ τὲ Πᾶ5 1088 ῥτα- 
᾿σοαἀ64) ΜΕ ἃ πγοβῖ ΠΝ ΙνῪ βθη86 οὗ διπμηδη ἀηνογίῃὶ- 
1688 δηἃ [6 Ὠινίηθ ὑδηϊρηϊγ, (ἢ6 Δροϑίϊα ποῦν 
ἰδυὰβ δηα οχίοϊβ (ἢ6 ψιβϑάοῃι δηα σοοάηςσ88 οὗ σοά, 
δηά (δα ψ|} βυσἢ ΡΟΎΘΙ οἵ ογδίοσυ, ἰπΠδξ ἢ0 οῇθ 
Ῥοββοββθά οἵ Δὴγ 56Π56 οὗ 580} Π| }7 δἀπα στγδηάθυγ 
Ὑ1} Ποϑιίδῖθ [0 ΓΚ 1 δηηοηρ [ἢ6 ΠΟΡΙΘ8ϑὲ δηά τηοϑίὲ 
αἰοαυθηΐ Ρᾶ888ρ68 γΓαβρϑοίίηρ [6 ΘΙ ἴο Ὀ6 ἔουπά 
1η 16 ψῇο]ο γϑηρα οὗ δηςαυγ. (Κορρθα.) 

88. ὦ βάθος, ὧς. ΤἤοτΓγα [8 βοπιθίῃηρ ΡοΘΕ Δ ΠΥ 
δηα δ᾽ηγοϑί ᾿υγ δ! }ν θο]ὰ πη (ἢ6 δχργθβδίοη ὦ βάθος 
πλούτου, ΚΟρΡδ ἴδῖκθβ [Π6 β. σ. ἴο ἀδθηοίθ “" ἀ6βθρ, 
ὉΠ ΔιΠοιηΔ 06 το ἢ 68; 48 8. 1890, 6. Ἐρῆ. δ, 8. 
Απά βάθος, Πα οὔϑβογνϑβ, ἰ8 θα υἱνδὶθηΐ ἴο ἄβυσσος : 848 
1 (ον. 2, 10. 4 (ον. 8, 2. Αρ. 2, 94. Τηοσγα 18 50 
τηυςσὶ 186 σγοδίθγ ργοργ οι ἴῃ {6 δριτΠοί, βίηςο βαθὺς 
88 ΟΠΟΙΠΙΠΟΙΪΝΥ 866, ὈΥ (ἢ (Ἰ 4881. 4] ψγίίοσβ, οὗ 
Ὑδίονογ 15 στοδΐ ἴῃ σϑηογαὶ.". ΟἌΓΡΖΟΝ ΠΟΓῸ ΔρΙΪΥ͂ 
σομηρᾶγοβ ΡΣ] 486. Ὦ ἄφθονοι αἱ σαι Χάριτες καὶ 
εὐεργεσιῶν" ὃς 425. Ἣ τοῦ Θεοῦ σοφία, ὁ μέγας ὡς ἀλη- 

δὐάθ, ἰπεγεΐασε, ἴμ6 ΤΠ ΏΟΡ οὗἉ ἀ6] ἱνεγϑηςσθ ; δη ἃ ΠΊΕΓΟΥ͂ 16 ἔγθοὶν ὑΓῸ- 
τηϊϑοὰ {πὶ οοηβοϊδί!οη. ΠΊΑΥ Ὅδ δυτα, ΤῊΐ8 ἀδοϊαγαϊου νην} ἈΡΡΘΩΓ 
μευβρίοιιουβ δηά βινθεῖ ᾿νῇθη ψγ δρρὶγ ἴζ ; ΨΏδη, ἱἢ ΟΌΓ ἔδδγβ δηὰ 
ΔΙ οἰ ΟΏ5, ννα ρεγοεῖνα [δὶ 1 ὈΘ] Ωρ ἴο ιι8, ΔηΠ νγὲ 53}.8]}} ἔδαεϊ οὐ γ- 
86 νε8 δυρροτγίεα ΌΥ͂ [ἢ}}8 ῥΓοΟπηῖδ6 οὗ ΘΓΟΥ. [{ 15, (ΠοΓΟΐΌΓΕ, 8 τ156- 
70] ἀεοϊαγαϊίοη, δηα νγὰ βῆοι α ἤανα Γγεοοῦγδβα ἴο ἰζ ἴῃ 8}] δ] οἰ] ΟῺ8 ; 
ἔοτ 'ἰἴ δά ν:868 τ.58 οὗ [Πεῖγ ΒΔ] οβδιι5θ, δηὰ οὗὨ ἔγδ ἤὭεσου. 'ΓΠ6 ἰδθγῃ), 
δχργοϑϑῖνα οὗ Ὁ νουβα ἐγ, 18 ἴο 6 ποίϊοοα, {Παἴ ννῈ την Κηον (ἢ δ 
186 Ῥγογηΐβα ἰΒ υηΐϊνεσβαὶ, δηα ἴΠπαὶ Θδ.ἢ οὗ υ.8 8 ΓΟ8}}Υ ἱηο]υά σα ἴῃ ἐϊ.᾽" 

“ Τὸ 118 ρυγροκα Ῥ εἴβ., ἀιμοηρ' Οἵ ΠΕΡ οἰϊαι!Οἢ8, ἢ85 (6 ἔΟἸ]οννρ; 
Β0Πο]. οἡ Ηοῃ). Οἀ. δ. 385. κατὰ βάθους τῆς διανοίας ἐβουλεύοντο. 

. ΞΕ. γϊ. 85. Ὁ. ΤΙ. 5645. Βαθείαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος, ἐξ 
ἧς τὰ κεδνὰ βλάστάνει βουλεύματα, Ρ]αίο 184. βάθος γενναῖον (88 ἴῃ 
Ηοταοῦ). ΡΪαῖ. 1, 827. φρόνημα καὶ βάθος ψυχῆς ΤὨοτηΐϑι. 134. 
βάθος διανοίας. ΖΕ] απ Υ. Η. 818. πλούτῳ βαθεῖ: 800 α]50 Ευτΐρ. 
δν. Ῥο]γὺ, 12, 14. βαθυπλούτος εἰρήνη: Νοηηυδ Ὠΐοη. 1. βαθυ- 
πλούτῳ παρακοίτῃ" 2 ΒΟΉ]. Ῥετβ. 471. Εα, ΒΙουῖ, Ξέρξης δ᾽ ἀνῴ- 
μωΐξεν κακῶν ὁρῶν βάθος" ψεγε ἴδ Ἰεατπεὰ Ἑαΐ ΟΣ σοτραΓα8β 718. 
Νῦν τέ σε Θηλῶ θανόντα, πρὶν κακῶν ἰδεῖν βάθος, δῃὰ ΓοΙΏΔΥΚΘΒ : 
“ Ογροΐ, συ 8]1ου}8 τοὶ δραηάδηιία δβϑβαῖ, δ6 γεΓ Π ΘΟΟΠΠΠἌΓΙΓΩ 
δῖνα Δάν γϑΆΓ 1), δῖν 6 ΘΏΏΟΓΙΠι, ἢ4ς τηρίαρῃοτὰ υἱευδηῖυγ. Ὀίοε- 
ὕλη! ἱρίταγ βάθος πλούτου, βαθὺς λειμὼν, βαθὺ γῆρας, βάθος κακῶν, 

βαθεῖα εἰρήνη." 
οϑ 
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θώς ποταμὸς, χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης καὶ τῶν ἄλλων ἄγα- 
θών πλημμυροῦν. 1 ψου]ὰ σοϊηραγα ἃ δβαηϊπιοηΐ οὗ 
{Π6 881η6 οδδί, 4Π4 511 Γ]Ὺ ἜΧΡΙΘ5864, ἴῃ ῬΏΠ]ο, Ρ. 
68 Α. ἀδυνατοῦμεν δὲ πλούτον Θεοῦ ἀναμετρῆσαι. 

Ιῃ βρϑακίηρ οἵ (6 σαφία δῃηὰ γνῶσις Θεοῦ, (Π6 
ΑΡοβῇ!ε (45 (γγϑβοβϑί. δὰ {6 ατθοῖ (οιητηθηϊδίογβ 
ΟὔΒΘΓν 6) Θβρθοῖ ν δανογίβ (ο {86 ψίβϑάοιμῃ οἵ Οοα Β 
ΘΟΟΏΠΟΘΠΥ ΜΊ γοϑροοῖ ἰ0 Πδίϊοη8] 8] νδί!οη, 1. 6. (88 
ΗΓΑΥ ΟΧΡΓΕΟΒ868 11) “ αυᾶ ουὐυδαι6 ραηί8 ᾿ηραηίδ, 
ῬΓΟΡΘΏΒΙΟΏΘ6Β, οἱ ΣΏΟΓΘΒ Οἰ ΑΓ 88: πὰ ρεγβριοῖί, υἱὐ 4|8- 
ἀμρῦμι αυϊὰ εὐυΐᾳφια σοηϊ εἱ (θιροῦ! οοηγνρηϊδί." 
66 «ἰβο Βοβϑῃι, 
88. ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα----ὅδοὶ αὐτοῦ, ““ ἢον 

ἘΏΒΘΔΓΟΠΔΌ]6 ἃγὸ 1118 ἀθογθθβ δη4 τη 6 Δι Γθ8, Ὀοί ἔοὸγσ 
ξοοά δηὰ [ὉΓ δον}, οὐ “" 16 ψ οἷα σοναγηδηςο οὗ ἢ 8 
Ρτγονιάθῃςρ, ἃ8 ΘΧΘΓΟΙβΕα ἰοναγαβ ἢϊ8 ογθδίγεϑ." Βγ 
1Π6 κρίματα, τοί δηἀ πγοβῖ (οεηπηθηίδίογβ ὑπάεγ- 
βίδηἀ (6 φσουεγπάποθ ο( σοαΐς ρμγουϊάοποο; δῃὰ ὉΥ͂ 
{Π6 ὁδοὶ, ([Π6 τὐαγα ὃψ ευλϊοῖ λὶδ ρίαηδ αγὸ σαντο ἐμπίο 
οἤεοέ. δοὸ Ευτρ. Ηες. 748, (εἰϊεα Ὀγ ὟΥ εἰ8.) οὔτοι 
πέφυκα μάντις, ὥστε μὴ κλύειν ἐξιστορῆσαι σῶν ὁδὸν βου- 
λευμάτων. ΟοπΊραΙα Ρα. 110, 91. 92, 1. [3. 10, 18 
ὃ. 14. Ηδτγα Οτοίξ8 οἰΐαβ Οτρθῃ σοηίΓ. (618. Εΐσι 
γὰρ τινες εἱρμοὶ καὶ ἀκολουθίαι ἄφατοι καὶ ἀνεκδιήγητοι 
περὶ τῆς κατὰ τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς διαφόρου οἰκονομίας. 
ΟΠιγβοβί. δῃά ἰἢ6 τσθεκ Οὐιημηθηίδίογβ σδγο ι !}} 
σοηῆηα {18 βοηςπηθηΐ ἴο ψηδί [45 }0}8ὲ ὈδοΘη ὑπ 
Ὡδηοῖυ, οὗ τΠ6 Τίν! 8 ΘΟΟΠΟΙῺΥ τοβρϑοίίηρ {Π6 Βα ]νἃ» 
ιἴοη οὗ (6 Οαἰϑη(1165, ἀπὰ {π6 ἢηα], θυ ρεγῃδρ5 ρτᾶ- 
ἄἀυδὶ]!., σοηνογϑίοη οὗ (ἢ 6 96 νγ8. - 
ΤΠ ορι(Πεοῖ8 ἀνεξερεύνητα δια ἀνεξιχνίαστοι δΓῸ 

ὨΘΑΓΙΥ ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙΙΒ, Δη 4 [ὈΓηΊ 8. ράγα [6] ̓8πὶ: (πουρῆ 
{Π6 ταῖϊο τηϑίδρῃογε αἰ β ς δπα (ἢ6 (οτηπιθηΐδίουβ 
ΨΔΓΙΟΟΒΙΥ ΘΧΟΘΙΟΙ86 (6 γ Ἰηρσοηυϊγ. (δθ6 Τυτγηργ.) 
Τῆθ ἰὈΓΠΊΘΓ ψογὰ 185 υϑοα ὈὉγ Ααι]4 δηα διΚυγιημηδ- 
οἰ; [Π6 ἰαἰίογ, ὈΥ {86 δορί. δἱ 20}. ὅ, 9. 9, 10., 
δὰ ἰπ ἴΠ6 Αροοσγυρῆἢδ. εἴ6 νείβ. σοιηραῦοβ ἃ 
Ραβϑᾶρε οἵ δομαπιοίῃ Βδῦρα 6. ““ Νοη ρεγβογυίδίῃβ 
αϑι }υἀ1ςῖα πηθᾶ, Ὠδαὰ6 ᾿Ἰηἰογγοραν!ξ τη6, 401816 6586ΐ 
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ὨΟΙΏΊΘΕ ΠΊΘΠΠ1] ; φυοά ἴα ἔδο!5ι}. Ηδφγο] ψου]ὰ σοη]- 
ῬδΓΘ 8 5121}. Ἔχοϊδηγδίίοη ἴῃ Επγρ. Ηο]. 717. ὁ θεὸς 
εἰς ἔφυ τι ποικίλον καὶ δυστέκμαρτον. 

84, 85. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ; ἣ τίς, Κα. εἴ. 
(αἴοε Ἱδμοοάογθι) ρδγαρῆγαβοβ (ἢ: ““ Θυ]δ πονὶξ 
βοϊδηὔδαι [)61 ἢ 418 σοη 51} 10πὶ ἀοάϊ ΒΑρΊ ΘΠ 881π|0Ὸ ὃ 
4115 τηυπογὰ Ορί!πο Ναχίτηο δ τηδγκίηρ {π6 ἀϊἸϑι1η6- 
(ἰοα ἰὼ νοῦ. 81. θαΐνψθθῃ πλουτὸς, σοφία, Δῃηά γνώσις. 
Ιὴ 1818 νον οὗ 1Π6 βθῆβθ, ἤόούνοσ, {Π6ΓΘ 86 618 
βοιηθί ίηρ ἔλης 1] δηα ργθοδγίοιιβ. Τὴ Β6η {πη θη 18 
ΠίοΓα 5888 0ΓΟΓῊ Υ Ἔχργθββαα Ὀγ Κορρε : “Ῥγονὶ ἀθηξδ 
ἀϊνηᾶ δος ἸΏροηϊο δυσηδηο Ροποίγασὶ, Π6 6 σΟΠΒΗ118 
Πυπγδη15 86) υνΑΓὶ, ἢ6 6 Ῥγοργῖα ηυδάδιη Ποιη!η18 ἀἢρ- 
Ὠϊδίδ ἰηνιο πηπηῖηα βδοίὶ ροίεοβί." [{ 18 {88 6]6- 
β,ΔΏΓΥ Ῥαγαρῃγαβοα ὕὉγ ΤΠ ΘορὮΥ]. (τοῦὶ (ἢ γΥ8,) 115 
τπιοὰ. Μόνος αὐτὸς οἷδε τὰ αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἕτερος. Σόφος 
δὲ ὧν, οὐ παρ᾽ ἑτέρου συμβούλου ἐσοφίσθη, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἑαυ- 
τῷ αὐτάρκης ἐγένετο καὶ ἔστιν. ᾿Αλλὰ καὶ πάντων τῶν 
ἀγαθῶν πηγὴ ἔστι, καὶ ὅσα δίδωσιν, οὐχ αἷς ἀμοιβὴν ὀφείλων 
δίδωσιν ἀλλὰ διὰ τὴν οἰκείαν ἀγαθότητα. Τίς γὰρ προέ- 
δωκεν αὐτῷ, τουτέστι, τῷ Θεῷ, ἵνα ἀνταποδοθήσηται 
αὐτῶ; τουτέστιν, ἵνα ἡ παρὰ τοῦ Θεοῦ εὐεργεσία, αἷς 
ἀνταπόδομα λογισθείη πρὸς αὐτὸν γινόμενον ; 

ΎΒΟΓΟ βθθ8 πὸ ἀουδί θυ (ῃΠ6 Αροβι]6 [88 ἔογσηιδά 
186 Ῥδβδαᾶρα ἔγτοι [8. 40, 18 ἃ 1Φ. ΨΈΓΥ δ᾽ [1 |8Γ, (00, 
8ΔΓ6 88Ρ.9, 17. δὲγ. 18, 92---ὄ., 411 σι μοῇ 1ΠἸρᾶνὰ ἴο θ6 
δχδιηϊηθα ὃν (6 δἰθάδηί. ΚΟρΡΡΘ σσπιραγοβ ϑοίοη 
Ἐταρ. νοῦ. 140. πάντη δ᾽ ἀθανάτων ἀφανὴς νόος ἀνθρά- 
ποισιν. Απὰ 1 ψουΐὰ δἄάυσε ἃ αἰ πη]αγ Ρϑββϑᾶρα οὗ 
Τιὰοίδη 1, 7ὅ8, 40. οἱ δὲ δὴ βλέποντες, κἂν πάνυ δξυδε 
κεῖς ὦσι, τί ἄν δύνοιντο συνιδεῖν τῶν τῆς ψυχῆς, ἀπὸ γε τῆς 
ἔξωθεν ταύτης περιβολῆς. 

Γοοἕο δά Αγ Ἰπαϊσ!ουδΥ τϑεηᾶσκ ἐπαΐ ἢ} 18 
δ ρ δίοδὶ σοποϊυβίοη 866Π18 ἰῇ ἃ ΒρΘΟΙ8] ΠΊΔΉΏΠΘΓ ἴο 
τεραγα {Π6 9678, βοτὰ (86 Αροβίϊα νου! Βογθῦν 
ἰοδσῇ τηοααβίΥ, δηαὰ βυδηλβϑίοη ἴο {Π6 ονοῖ-τυ] ηρ 
μαπά οἵ {86 4}}-νῖβ6 (ὐοά, ψῇοπι {ΠΟΥ ἃγε νοῦν ὑπῆξ 
ἰο ς4}} ἕο δοςοιηΐξ ἔῸΓ ἢ18 ἀθδ]ηρ᾽ 80 ἰδνουγαθὶν ν ἢ 
16 ΘΒ Ή169. Ηἰς τ ϑάοῃι δὰ ἢ]8 γαγ8 ΔΓῸ 1 ΠΗ ΟΪῪ 
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αῦονο {Πποὶγ σοπργθ ἢ θηϑίοη, δπὰ ψ|}} {πον ίακοὰ 
{ῃοιβοῖνοα ἴο δανβ6 ἢϊ ψ αὶ ἰο ἀοῦ Οὐ, 18 σοἀ 
ἴὴ {Πποὶγ ἀθδι ἢ [60 ἐἢ6Πὶ ΒΑῪ ἔογ ψ ῇῃδί, δηα ἢδ 5}|8}} 
ΤΟΡΑΥ ἴἴ ἴο {Π6π|.᾿" 

85. τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀι᾿ α. Οτοί. ΟὈΒθΓνα8, 
(Π4ι {πΠ6 β8οη{ἱπιθηΐξ 15 ἴῃ6 8846 85. δἱ Μεοῖϊ. 90. 14. 
“«Τακο {Πᾶΐ (Πϊη6 18, Δηὰ σοὸ (ἢγ ψᾶγ. Απά ἢ) ρᾶ- 
ΤἈΡὮΓΑΒΘΒ [8 : “ δὶ σὉΪ ΓΑΓΟΏ68 1)1ν1η85 ἀἸΒρ6ηβα- 
(ἰοηΐ5, ἃ π6 Ὠδοίθηυ8 4|14[80, ΟΠ βδιβίδοϊιηΐ, σορ!τεϊ 
ΟῚ ἀ6 τοραάἀοηβᾶ ρταιᾶ, βοά ἀ6 θοῃοῆοσίο ἀδηάο. μἷς 
δρὶ : ὈΘΠΗΘΗ͂ΝΙΙ δυίοτι 881 φυδηγαθθ οροτίθί 6886 ΔΓ ]- 
(τυ. {48ρ18 (ἢυ5: “ΑἹ “Ζυ6εὶ ρῥγίπηο ἰοοο. 46 
θ6ο Ὀ6η6 τηϑγ βυηέ, υἱ δι 4185] σορθγα ροββθηΐ 
δά Ὀεοηοῆσία 1ρ5818 θυ 4.) Αα Ἰ)δυτὴ οπηηΐᾶ ομὴτ 
ὨΪΠῸ 816 Τϑαρθυηΐ, 1080 οτγάἀϊηδηΐία οἱ οϊοϊθηΐα, αἱ, 
αιοά 1086 νο]1, (ἀπά πὶ σογ 88 ηὸ ονθηϊδί." Κορρβθ 
ΠΟΙΠΊΡΔΑΓΘΒ ἃ 5:{η1|8Ὁ 86 η{τηθηΐ 1 200 41, 8. 

806. ὅτι ἐξ αὐτοῦ, καὶ δι᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα. 
Κορρδ {Π|η|κ8 ἔῃ 6 γα 18 0 ΓθᾶβΒο ἴο δῃχίουβὶυ ἀἰβογί- 
Τοϊηδίθ θαίψθθῃ [ἢ686 ρἤγαβθβ, ΠΟ ἃγ (6 οὔὈ- 
Β6Γν68) αεσομηιμίαίοά, ἴτοη νϑῃβιηθῃξ δπιοίίοη, δηά 
ΟΆΓΓΥ ΟὨΪΥ {ἢ18 βΘΏΘΓΑΙ Βθη(πιοηΐ, (παι 41} [Π᾿ηρΒ 46. 
αηὰ ὑροὴ ϊη: Βυῖ 1 σδηηοῖ ἃργέθ σἱτὰ {Π6 
οδγηθα (ὐοιηπηθηίδίογ. Νοίμίηρ 566 18 ὩΟΓΘ υῃ- 
ΜΌΓΙΕΥ οὗ ἃ βδογοὰ (γος δηα Ῥῃοϊορίδί, μοί ἴο 880 
ἃ τονϑγθηΐ Τμοοϊορίδη, Πδπ ΨΙΑΡΡΙΏρ ἊΡ Πρ ἴῃ 
{Π|8 ΒΕ ΠΊΙΠΔΔΙῪ ΨΑΆΥ͂, Θχοθρί 1η σᾶ968 ὙΠΙοἢ δά πγ)ῖῦ ποῖ 
οὗ οογίδιη ἀσίεγιτηδίοῃ : θυ [ἢ}18 18 Ὡοΐ οπα οἵ 
{π6π|. 6 οἶδι868 ἴδ νϑῦγ ψ6}} θ6 ἀϊβιηρυ δησά:. 
Δηἃ ΔΓ6 δβ8ιἰϑἔδοίογ!Υ οχρίαϊ θα ὈῪ ΤὨΘορΡὨγ]δοῖ 88 
ΤΟΊ]]ονΒ ; Αὐτὸς ἡ πηγὴ πάντων, καὶ ὁ ποιητὴς πάντων, 
καὶ ὃ συνοχεὺς πάντων. Πάντα γὰρ ἐξ αὐτοῦ ἔχει τὴν 
ἀρχὴν, καὶ δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ εἰς αὐτὸν, ὥσπερ εἰς 
θεμέλιον τινα βεβηκότα ἴστανται καὶ συνέχονται ἐπε- 
στραμμένα πρὸς αὐτὸν. 1 σπουϊᾶά, τῃ6 πη, ρΑΓΑΡὮΓΑΒ6 
(88: Ετοιι Ηϊῃ, 88 {πεὶγ οὔἱρίηδὶ ογοαίογ, 8]} 
(Πρ ἃγα ἀογινοά : [πγουρῇ ΗἾπὶ, 88 {Π6}Γ σοπεϊηυ αὶ 
ΡΓΟΒοῖνοῦ δη4 οοῃβίδηϊ σοπάμυοίογ, 411] (ῃ!]ρ5 σοῃδίδὲ 
Δ 5008188 ; δηά ἰο ΗΣμ), 88 [ἢδὶγ ἡ] ΠπΠπδί6 οηά, 4}} 
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ἐπι η,8 8η4 41] δοί!οηβ ἰθη, 80 88 ἰο σοῃίγθυία ἴο ἢΐ5 
ῬΓαῖδ6 δηᾶ σίοτν, 1]Πυϑίγαξε ἢ]8 ρου οι 08, δηα ἤπα}} Ὁ 
δΟΟΟΙΡ Ι8ἢ ἢ18 ψὶϑ6 Δη4 Ὀεπανοϊθηΐς ΡΌΓΡΟΒα8." 

(ΓΗΑΡ. ΧΙ]. 

ΝΟΥ͂,, 85 σοηηῃοοίοα ἢ (ἢ6 ἀοςσίτίηδ], σοιηο68 (ἢ 6 
γ»ανγωπεξοαΐ ἀπια ργαοίϊοαϊ ρατὶ οὗὨ [ἢ15 (Παρίον, ψῃϊοῖ 
Ἰμοοάογοί ᾿ηἰτοάμοθ8 ἢ 6 Δολονίηρσ ἤἥπθ τα- 
τᾶγΚ8. Ὅπερ ἔστιν ὀφθαλμὸς ἐν σώματι, τοῦτο τῇ ψυχῇ 
πίστις, καὶ τῶν θείων ἡ γνῶσις" δεῖται δὲ ὅμων αὕτη τῆς 
πρακτικῆς ἀρετῆς, καθάπερ ὃ ὀφθαλμὸς χειρῶν, καὶ ποδῶν, 
καὶ τῶν ἄλλων μορίων τοῦ σώματος" τούτου δὲ χάριν ὃ 
θεῖος ἀπόστολος τοῖς δογματικοῖς λόγοις καὶ τὴν ἠθικὴν 

Ἐ Οὐ (᾿π βγεῖ ἐψο ο᾽δυδοα [ΘΓ οδῃ Ὀ6 πο ἀουηί. ΤῊρ 5δεοπὰ ἰδ 
οοηβειτηδα ὈΥ Αοῖβ 17, 928. ““ἴη Ηΐηὶ νὰ ]ἶνθ, τῆονο, δηὰ ἵνα ΟἿΓ 
νεΐηρ; ; δπὰ ΗεΌ. 1, 8. ““ ὑρῃο]άϊηρ; 41} τ ϊηρ5 ὈΥ ἴπῸ ννοσά οὗ δ 
ῬΟννΟΡ τ᾿ δηὰ ὀοίὰ οΓ ἐΐεηι Ὁγ Ατὶβϑίοι, ἐδ Μυηθο 6. (εἰϊεὰ ὃγ γνεί3.), 
ὙΠῸ ΤΩΘΏΓΙΟΏ8 ἰἴ 88 8δη οἷά δήδαρε οὗ 41] παιίΐοῃβ: ὡς ἐκ Θεοῦ τὰ 
πάντα, καὶ διὰ Θεοῦ ἡμῖν συνέστηκεν, οοπξὶδί, εμδεὶδί. Α58 ἴο [Π6 
ἐδλιγὰ οἴαυϑε, 11 18 1658 δδϑύ Οὗ ἀεϊεγπιὶπαϊίοη. (866 ἴπ6 (οπηιηρηΐδ- 
1019.) ΤΠα δὔονε Ὄχρ᾽δηδίίοη οὗὨ ἱΐ, ἤόνγανεγ, 18 οοπῆττηβα ὃγ Ορ- 
μίδη Ηδ]. 1, 409. (εἰϊοα Ὦγ ῬΥεἰ9.) Ζεῦ μάκαρ, ἐε δὲ σε πάντα καὶ ἐκ 
σέθεν ἐῤῥίξονται, ΜὮΘΓα 1 νου ]α γερὰ ἐῤῥίξωται. (566 1 (ον. 8, 6.), 
δηὰ Ματγο. Απίοη. 14, 23. ὦ φύσις, ἐκ σοῦ πάντα, ἐν σοὶ πάντα, εἰ; 
σὲ πάντα, ΟΝ ῥδηδαρῈ 8 80 ΒἴΓΟΠΡῚΥ δἰ τη ΐασ, (πδΐ 1 διιϑραςοῖ [Πα 
ΡὨοδορῆεσ ἀογίνεά ἴ τοτ {16 Αγοβί]!α - δηά βιιγεὶν ἃ τωυσοῇ ργοδῖον 
ττῖῖος (πΔ ἣδ Ὠλρ]ῖ ἤᾶνα θθθη ραγαοηδα ἔοῦ ἀρρεορτίαϊηρ ἰΐ, ἀπὰ 
απῳῷ ἩΥΪΊΕΓ, ὨΟνγΕνῈΣ δ ηθηῖ, προς πᾶνε Ὀδοη ρσγουά οὗ ἱἴ. Τῇ 
«θίηρ; νεγθα] νϑγίδιοη τηδυ, 1 {πίηκ, ὕ6 δοοουηῖοα [ῸΓ ἔγοτῃ βοπια 
ταγὶείῃ οΓ τεαάϊπῷ ἴῃ ἴῃ6 ΜΒ. τ ρίοἢ (ἢ ἀθονε τηθπιϊοηθαὰ αυῖῃοῦ 
υδο. ΝΩῪ ἔῃ {πὸ γυϊρδῖα ννγὲ ἔδυ ἐξ ἱρεο, ἱ. α ἴἰ6 ἐν σοὶ : δουρὶ 
ἴη 186 ἐλίγαά οἴαυβθ. [1ηάοοὶ (ῃ6 νγογὰβ βδεεῦ ἴο ἤατε θθεη ἰδρημεγοα 
ἢ ΌΥ δοΐηθ Οἠδ ὑῇΟ ννδᾶϑ ρεγρὶεχϑᾶ υἷι (ἢ εἰς σὲ. 

ατοιῖυ9, ἱΏ ΓΟίογ σα ἴο ἴΠ6 τῆγοα 115 οἔὗἉ τη ΐ8 ρ]οτγίοιι5 οῃμδίῃ, οἱ ἴθβ 
Τμεοος. [ἄγ]. (δρερκίωρ; οὗ ῬίοΙο"γ), ᾿Α»δρῶν δ᾽ αὖ Πτολεμαῖος ἐνὶ 
πρώτοισι λεγέσθω, καὶ πύματος, καὶ μέσσος, ἢ ἰοἢ ραβδᾶρο, ἴ σοη- 
βείυχε, ννᾶϑ ἴω (μ6 πιϊηά οὗ ΜΙϊου τ ΠΘᾺ ἢδ τυγοῖα [6 ΠΟΌΪΕ Ἰΐηα : 

ἱ “ Ἦϊτ ἢγεί, Η)αιὶ ἰαβϑῖ, Ηΐπὰ ηὐἱάοί, αμὰ τνυιὲῖπομῖ δηὰ."" 
1 666 20 γϑᾶβοῃ, νἱτἢ Οσοῖθι8 ἀπά ᾿γεἴϑ., ζο ]εγἱτ [ἢ18 1Δ91 γυϑῦβα ἴο 

46 ἀϊσρεηβδιίοηβ οἵ αοά ἠιεὶ ἰτεαϊοά οὗ. [{5,} οοηςεῖνα, τηοδηΐ ἴο 
ΒΜ βεπεταί. 80 Τδμεοάογεῖ 128 υ]ϊ. δ᾽ (δρεακίηρ οὗ 8ι. Ραὰ}}) διὰ 
τῶν Ῥωμαίων πᾶσιν ἀνθρώποις τὴν ὠφέλειαν προσήνεγκὲν. 
Απὰ οὗ 1 ΑΠΔΙΏΟΩ δ8Υ8 : ““ΟΓΘΟΥ, υἱ ὈΓΕΥΪι5 δἰ ηυΐψις χερίϊιι8 
ἐοϊηραγὶ φυσαὶ οσηηίδ ἱμεο]ορῖ 5 πη 218.᾿" 
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διδασκαλίαν προστέθεικε, τὴν τελεωτάτην κατασκευάϑων 
ἐν ἡμῖν ἀρετὴν. ΤῊΪ8, ἃ85 ΟἌΓΡΖον οὔβογνθβ, ἰγθαΐβ οὗ 
16 »ιογαί απά ργαοέϊοαί ἀμέϊο5 οΥ 7) δε ἡ πΠεά Ολγιδέξαῃ, 
ΔΗ 18 τ ρΏΥ σοηϑι ἀογεα 88 (ἢ σοιϊιηρϑηάϊιπι ἀπ 
ΒΥΠΟΡϑ15 Οὗ ΠηοΓὰ] [ΠΟΙ ΟσΥ. “1ἴ οχίθηδβ (ςοη 1 ΠῈ168 
ἢ6) ᾧὕνΡ ἰο 1ὅ---18., δΔηἀ σοῃϑὶ5(8 οἵὗὁἩἉ [ἤγρθ βϑοῖ] ΟΏ8. 
Τη6 3 γδέ ἱηουϊσαίθβ [ῃ6 ρεπογαὶ ἀμέϊοα οἵ (ἢ γίβ8- 
(ἰΔη1γ, ΜΙ Οἢ ταϑροοῖ 4}1 ΓΟ γιβιίδηβ, οὗ ψπηδΐανογ 
ΤΑΏΚ ΟΓ ἀορτοθ, βίδίιοη οὐ αἰρσηϊγ. ((. 14.) δοοιίοη 9. 
ἰγθδί8 οὗ ροϊέϊοαἶ οὐ δοοϊαΐ ἀυ168, ϑαο ἢ ἃ8 8.6 [0 ὃ6 
ΟὈδοενθα Ὀγ ΕἸ γίϑιιδη8 νι τοϑρθοῖ (0 {6} δωρε- 
ΤΟΥ , [ΠΘΙΓ οφμαΐδ, 8η6 ἐλεπιδοίυοδ. ((ἢ. 18.) δαο- 
(ἰοη 8. ἰγοδίβ οὗ ρυἱῳυαίο ἀυτ168, Θοοποιηΐοαὶ δηα σοΓα- 
τηοηΪ δὶ, βιιοἢ 88 ἃγα ἴο θ8 διἰθηάθα ἰο Ὀγ (γι ϑιδἢ8 
ἴῃ {Π6ΙΓ 80614] ΙηἰΘγσοιγβα ΜΠ οδοἢ ΟΙΠΟΙ, 6βρ6- 
οἰ Πγν ἰονγαγὰβ ἰῇο886 ψἢο πᾶνο ποῖ δἰ πογίο θῇ 
σον] ης6α, θὰ ΓΘ 88 γοί ΨΚ ἰὴ τὴ6 (δ ἢ." ((Π. 
14---1δ---18.) 
Τα ψθοΐο (Πδρίογ 185 βδὶὰ, ὈῪ Οτοίίυ8, ἰο Ὀ6 

ΙἸβοογαίθϑδῃ, ἴῃ (6 ἱσόκωλα Δη6 δη{ἰ{{| 6518. 
1. παρακαλώ οὖν ὑμᾶς, δις. Τἢα Αροβι]6 πον 6χ- 

Ὠοτγίβ (ἤθη ἴο 168ἀ ἃ [ἴδ ψογίῃγ οὗ δυο Ὠινίηθ ὃ6- 
ὨΘΗ͂(5, ;. 6. σοηϑθοογαίθα δηᾶ ἀδάιϊοαϊοα ἰο Οοά, ὅτο. 
ΤῊ]8 Βθθ8 (0 δ6 [πο δὲ ὈΥ (Π6 οὖν, ψ Ὠῖςἢ ΝΥ εἴ. 
{Π8 ΡΑΓΔΡὮΉΓΑΒΘ68Β: ““ Ουΐϊὰ 1) 6ι}8 114 νοῦ5 ἔδν!, οἱ 
ΤηοΓία προ: δὰ ϑρ6 ΠῚ ν8 ἴθγηδο τονοοδανεῖ, ΟὔΒΘΟΓΟ 
ψΟΒ Ρ6Γ ])εὶ πιϊδογιοογἀἰαπι." [ἰ 15 ν 6}} Ὀρβϑογνϑά ὃγῃ Τ. 
Ἐὰν αγά5, [πᾶς ““1Π6 Αροβί6, μανίηρ σοποϊυάρα ἢἰ8 
ἘΡΑΤν ΤᾺ Α εὐ αρν ΔοοοΙαϊηρ ἴο ἢ18 8014] τηοίΠοὰ 
1η 8} ἢ18 ΕΡ!8{168, ἰο ἀγὰνν δὴ ἰηΐθγθησθ οὗ ἌἼχῃογία- 
το ἔγοπι ψῃδί ἢ6 ᾿δὰ Ὀεΐογα 8814, ἴῃ ογάδθγ ἰο ρεῖ- 
βυδάθ πηθῃ ἴο ἢ ῥγδοῖίοθ οἵ νἱγίαθ δηά γἰρῃέθοιι8- 
Ώ688; 8η4 Ὀδοδι56 (ἢ6 Πηϊδῃϊηρ ροϊηΐ, ἴῃ ψηϊοὶι ἢ 8 
δισυμηθηΐ (ΘΓ Ππαῖθ8, 18 (ἢ6 ΟὈβογνδίϊοη {μδὲ 41} τἴ8 
στοδί ἀἰβρεηβδίίοηβ οὗ γον ἄθηςο ἅγο, στ αηβοαγοῖῇ- 
ΔΌΪῈ ψυίβάοπι, ἀοϑίρηρθα ἢηδΠΥ (ο ἴ8816 ἴῃ δνθηΐβ οὗ 
ΤΏΘΓΟΥ, 1ἰ 15 (πΠεγθίογα ψι αγοδί οἰοαθθηςΒ οὗ δῇῆθδο- 
Ὥοη [Πδὲ 6 ἰαγ8 {Π6 δβίγεϑϑθ οἵ ἢ18 δχῃογίδίϊοῃ ὌΡΟΩ 
(μδὲ ρμαγίϊσυϊαγ πηοῦϊνο. 

1. Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ. 1 σδηποί, νι Οτί- 
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Ζ6Ώ, 866 ΔΥ επ:ρδαδὶς ἴῃ (86 ρΙυγα!. [{ σϑί ΠΥ βροῖῆλβ 
ἴο Ὀ6 4 Ἠδροδτδιβη ἰουηάοά οἡ ὩΘΓΤῚ ἰη (δα Οἰὰ 
Ταβέδιηθῆί, (866 αεβθη. ΗθΡ. 1.6χ.) δηά (48 Κορρβα 
οὔδογνθϑ8) 18 δαᾳυϊναϊθηέ ἰο ἔλεος δηά χάρις. (ὐΟΙΠρΡᾶΓΟ 
ῷ (ὐογ. 1, 8. Ρἢ1]. 2, 1. (οἱ. 8, 1Φ. Ηδ6Ρ. 10, 48. 
ΤὨυΒ 10 15 ΓΟπἀογοα [ἢ ἴ[26 ψαϊρ. πιδεγιοογαάϊαηι 

1. παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν ---- Θεῷ, ““ τῃαΐ γοιυ 
οοηβοογδαίθ γουγ Ὀοα168 ἴο αοα." ΒεΖα, Βοβ, ΕἸβῆθγ, 
ΑΙΡ γι, δηὰ οὐδοῦ, δι Κ τἴθγΓΘ 15 ἤθτα 8 βδογιῇς- 
αοἷδὶ πηϑίδρογ," ἀρ ἴο σογειη 14] Οὔϑοσνδησθβ. 
ΤΠΘΟΡΏὮΥ].», βού αν σ, ΓΟ Ώ1ΖΕΒ ἃ πεϊἐέαγῳ οΘ. Πα- 
ρατίθημαε 15 ΒοΓΘ υβρα [ἴῸΓ προσφέρειν, Δα σΟΙΓΟΒΡΟΙ 8 
ἴο ἴ6 ΗοΡ. ὙΩΝΠΙ ἴῃ [μονιῖ., δηά οὐΐζθη οδἰβαενογο. 
ϑε6. Οδβθῃ. [Ιχ. Ηβρ. Τὰ σώματα (88 15 τσ ΏΕΥ 
οὔβογνεα Ὀγ ΒοΖὰᾶ δῃὰ Κορρϑ) 18 ἴοσ ὑμάς αὐτοὺς 7" (88 
6, 18. δηά (84:68 8, 6. ὅλον τὸ σώμα ἴον ὅλον τὸν ἄν- 
θρωπον), ἰῃ δοσοτηπγηοάδίοη ὁ [ἢ ρΡτγοοθάϊηρ πιοία- 
ῬὮΏΟΓ ἔγομι βδουῆσθϑΣ Οη τἢ6 538816 ρΓΙΠοΙρ]6 Κορρθ 

π᾿ Οἵ νῃϊοῖ γγείθ. μα9 οοἸϊδοίοα {1|ὁὼλ ΤΟ] οὐνίηρ; Ἔχατρ 9. Ηδν- 
Ἰηορ. ἐς Ἰηνεηῖ, 8, 14. ὑμεῖς δὲ παραστήσασθε τριακοσίους ἱερεῖα 
τοῖς βωμοῖς. 1, ποίδῃ Πότ, (οηοἸ!. 18. κᾷ» μυρίας ἐκατόμβας παρα- 
στήση. Ῥοϊγῦ. ἔχς. Ρ. 1098. θύματα τοῖς βωμοῖς παραστήσαντες. 
ἱ 50 ϑομοείίβοη. ““Βγ Ἠεοργαίδη) (οὗ ῃϊςἢ 1 πᾶνε ρίνθη οχ- 

ΔΙΏΡΪ68 ἰῃ ἴῃ ἢοΐε ΟὨ 8, 47.), {{|8 δἰ ρθε β υὈοεπιεέ ἱρεος, ψουτεεῖυδε. 
ον Οοἀ τεαυΐγοβ ἴΠ6 βεγνίοα Ὠοΐ 50 πιυσἢ οὗὨ ἴῃΠ6 ὈΟΑῪ 88 οὗ ἴΠ6 δουι}]." 

 Ηεστγε ἴπδ Οοτητηεῃίδίοσβ, 85 ΕἸβηθγ δηὰ είδβ., σουρδιε ἴΠ6 0]- 
Ἰονξμρ; Ραβδδρεβ. [βοογδαῖ, δὰ Νίοοοϊεσω, ἼΝ δὲ τοῦτο εἶναι θῦμα 
κάλλεστον, καὶ θεραπείαν μεγίστην ἐὰν ὡς βέλτιστον καὶ δικαιότατον 
σεαυτὸν παρεχῇς. Ἠϊετοοϊεδ. οἷδε τιμᾶν θεὸν ὁ προηγουμένως 
ἱερεῖον ἔαντὸν προσάγων. ῬΟΓΡΏΥΓ. ἴ,. ὦ. ὃ. 45. ἄς ΑΒΡδιϊπεηιῖ, ᾿. 
88., ῬγΟ (8115 ἴννε τνῖδθ [Δ Ἐχίο ΓΔ ΠΥ δηα ἰΠίοΓΏΔΠΥ ρυγο, ἄνδρα 
ἱερούμενον τῇ νοερᾷ θυσίᾳ, καὶ μετὰ λευκῆς ἐσθῆτος καὶ καθαρᾶς τῷ 
ὄντι τῆς ψνχικῆς ἀπαθείας καὶ τῆς κονφότητος τοῦ σώματος προσίοντα 
τῷ Θεῷ, οὐκ ἐξ ἀλλοτρίων καὶ ὀθνείων χυμῶν καὶ παθῶν ψυχικῶν 
βι βαρ πένον. Ῥμο, Ρ. 888 », Βυϊκίεν, ἴοο, οἰΐϊεβ Ἠ!θγοοΐοβ ἴῃ 
Αυν. δε. ὑ. Φ4., ῆο ἀθδβογθ69 ἴπ6 ροοά πηϑῆ 88 Ὀγί ρίηρ; ΟΥ ὑΓ6- 
δβεηῖίηρ; ἀπε ί, ἰῃ τὴς δτϑῖ Ὀ͵δοθ, 8 ϑδογ ἔσε δηᾶ δὴ οβεσίηρ υηΐο 
(οά, δηά ἔοτγῃηΐηρ; ἢἰ8 δου] ἱπίο ἃ αἰνίης ᾿'πηδρο, δηὰ ἢ ἷβ ῃιϊηὰ ἰηῖο ἃ 
ἴσηρ!ε Βιϊοά ἔογ ἴπα γτεοορίίοη οἔίΠπε αἰνίηθ ᾿ἰρηϊ, “ον υυῖιαϊ ΟἿΟΣ 
ΒΑ ΤΊ Πος (84 γ8 ἢ6) σδηδῖ (που ὈΓΪΏΡ;, ΟΥ γαῖ ΟἿ ΠΕ ᾿τηδρα ΟΥ̓ ΤὍΓΙΩ 50 
ΠΟΩρΤΏΟΙϑ (0 ἀεί, 86 ἴα Ὑυίοἢ [Π6 τηθηϊαὶ ΟΥ γί! 8] μαίῃγο, 
Τεβηοα δηά ρυτβοα, ὨΘΟΟΘβΑΣῚΪ τυδὲ δ6.᾿᾽" 

Ι οὔἶζ ΤΔΩΥ͂ Ῥαδθαρο8 ἔγοῦὴ ῬΏΪΟ δηὰ Ζ20βερῆι, δηὰ {π6 Ἐδθδὶ- 
σαὶ τυχίτεσβ, ἴο (6 δδὴθ ρυγροβα, οἰϊδὰ ὃγ Ὅδγρζον, οἱ ὗ, δηὰ 
Βεγίης; Οὔὐ83. 5ΔΟΓ. Τ. ΝᾺ 913. ᾿ 
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δοοουηίβ ον {π6 Ὁ] ον Ἱηρ; [6 γ8 θυσίαν ϑώσαν, ἁγίαν, 
ἡάρεστον τ. Θ., 4}} οἵ ν]οὮ ἀρρθᾶγ ἴο βανα Ὀδβθη 

βδογ ἤοϊαὶ ἰθγηη8. Τῆι, [ἰοῦ Ἰηβίδηςα (85 Κορρα οὗ- 
86ἴν 68), ἅγιος Δπα εὐάρεστος τῷ Θεῶ ΜΓ σοπληοη 
ἴο 8ἃ}} 5δογ ῆςοβ. Ζώσα, τηοϑί (οιπτηρηίαίογα [Π10Κ, 
18 814 1 Ορροβίἐοῃ ἴο [ἢ 8 σΟΝΙΜΊΟΗ ΒΔ ΓΙ 68, Μ Ὠ1ςὶ 
Μ6ΓῈ δίαϊπ ῥτονίουβ ἴο Ὀοίηρ, οβδγεα ; 4. ἀ. ““ οὔἶεν 
Ὁ, Ὡοΐ 58 δη1π|4}8 (566 ἴον. 16, 10 ὅς 20.), Ρυΐ ἃ 
Πνίηρ 8δοσιῆςθ," παιηοῖγ, γουγβοῖνοβ." ΤΏ18, Πον- 
ΟΥΟΓ, 86 6Π|8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ Βα βϑίδοίογυ. 1 ῥγείθσ, στὰ 
ῬὨοίῖα8 δά «48Ρ18, ἴο ΒΌΡΡοΞΒΕ6 (δέ 11 πη 688 ἴΠ6 τηοΓΑὶ, 
1. 6. τορίοδὶ δηκ 8ρί γιτιια] βδσγιῆςσα οὗ {Π6 αοβρεὶ, 
1ῃ ορροβίτἰοη ἰο ἴΠ6 σογροῦθδὶ ἀΠα σογο ἢ] ΟΠ 68 
Θῃ]οϊηοα Ὀγ {Π6 Μοβεαῖς [νν. (ομπραγα 1 (ον. 6, 
20. Βοηι. 6, 8, 4, 6. 8 ἃ 18. 

Θυσία 18 ΟὈν!οι ᾽ν ἰἢ6 ΗΘΌγον ΓΙ», οὐ υἱοξζηι. 
ΝΟΥ͂ {118 18 ογάθγϑα ἴο Ὀ6 ἅγια : ψἬϊοἢ τοῦ ΔΏΒΜ ΘΓ 
ἰ(ο {6 Ηεοὺ. ΘΓ, ἄμωμος, ευἱέδομέ δροί, ἃ5 “85 
Ρταβουθοα ὈῪ ἴῃ ἂν. Τῆς Ψογα [ο]] ον ίηρ, εὐάρεσ- 
τος, 15 Ἄχοροϑίςοδὶ οὗ τῃ6 ργθοθαϊηρ, δηἀ ηγυϑὲ ποῖ ὃ6 
ἰακεὴ ψ ἢ σαραστ,., 8ἃ8 Εϑί118 δηὰ Κορρα ἀϊγθοί 
(νοῦ ψουϊὰ οαυ88 8 Π66α 688 Ὠγρεογρθαίοη, δῃά 
σγρρὶ 6 (88 86η66), Ρυΐ νι ἢ Θεῷ ; 848 {Π6 δποϊθηϊ δῃὰ 
ταοβὲ τηοάσγῃ Οοιηπηεπίδϊοτβ ἰακα ἰ{, 80 ὙΠΘΟΡΗ].: 

Ὁ 80 ΟἌγρζον, ΠΟ δι ι)οϊπϑ ἰἢ6 Τ0]]οννίηρ; ἐχροϑιτἰοη : ““ Θυσία 
Φῶσα, ἦδοεέϊα υἱθοηξ, ἐκεῖ ΟὈΪϊδίϊο ἃς βου βοΐ) Νονὶ Ταβιδηγοηϊὶ, ἤθη, 
αἱ ἰη Μεϊοτί ἰο, οσυθηζαῃι, ἱρὴ ογειηδηάυπι, πιογίευο οἰ ποϊοπάϊπ; 
βδὰ ἰδἰθ, φυυτὰ ἰηςεἰ δου, νοΪαηΐΔ18, δε βιιπ), 86 ΤΩΘΙΔΌΓΟΓΙαΊ οΟΓ- 
Ῥοτίβ υἱέα εχ Ὅδο ἰηῃ (ἸὨιτίδιὶ εἱϊ, ἤοπι. 6, 11, 18.: μὲν ϑρίγιἰυπι 
ϑαῃοίυῃμ, υὶ νἱνιβοδλί, ἐχοϊϊδῖα, Ἰλοηι. 8, ὅ ἃ 6. Ζοῆ. 6, 68.: εἴ, 
Ῥοβί δοοϊ ἴδηι πηογίθω ρεοσδίοι τη, ρεγρείμο βϑηοιοηΐεξε Θχογοὶ- 
αἰϊο ςοηδοοταία. οα. 6,11 ἃ 22. υάεῖ8 ργομὶ δἰζυμη ογαῖ, θανά- 
σιμα πιοτϊοϊπία ἴῃ βου βοία αι οἴἴειτο, Μυ]ίο τηΐημ8 Ομ γοιἰληΐδ 
οἴζετο Ἰ᾿ίοοῖ δαογὶ ποίη πιουέμμηι οἴ οαἀαυογοξιηι,") 
Τὶβ ἰηϊογργείδιίοη, ἴοο, 8 δαρμοτίεα Ὀγ ΟἸιεγϑοοβῖ. δινὰ (6 ατοοῖ 

Οοιηπηοηίδίοτβ.Ό. ΤὨυ8β "Γῃεοάσογεῖ : “Το Αροβίϊα δὰ Ὀδίοσε ἐχ- 
πογίοά (ποτὰ ἴο γἱε]ὰ (παῖρ τρθηογβ 88 ἰῃβίτιπηθηῖβ8 οὗ γἰρῃιδουβ- 
1685, δὰ ἴο τοῃμάοῦ ἰποπηβεῖνεβ ἰο αοἀ 88 ἴἢοϑε ἴπαὶ ψογα δἰΐνε, ἔγοι 
Ὀεΐπρ; ἀεδὰ ; δα ΠΟΥ ὑγοσθεάβ ἴο ἐχβογί ἴπει ἴο Οβἕ στ ὑρ 8 ββοσὶ ἔδε 
οὗ ἰμεβ6, δηὰ ἃ ἐἰυΐπρ βδουϊῆοα, ἱ. 6. ποῖ ἴπαὶ (ῃοὶνρ Ὀοάΐεβ βῃουϊα ὃὲ 
οἰδίη, Ὀυϊ Ὀ6 ἀοδὰ ιηἴο βίη, 1. 6. 0 ἸΟΠΡῈΣ δα! ηρ 118 ορογαίου." 
80 8160 ῬΒΘΟΡΙΣΙ., ἍὯΟ 8065 : ““ΕῸΣ ΨΒΘΏ ννῈ ᾿ηΟΓ ΙΕ {ἰ656, ὑγὰ ᾿ἶν 
ἴῃ (}ε βρί γι." 8.66 αἷδο Ῥμοίίι ἂρ. (Εσαπιεη. 
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““Ἐὸτ {πὸ σε σι βῇ βδουῆσοϑ γα ποί δἰτοροίθοῦ ρ͵685- 
ἱῃρ ἴο αοά, ““νῆο ᾿88 τοαυϊγοα {ἢ 8868 (8808 Π6) δὶ γουγ 
Πδηάβ μυΐ νι λεδ86 (οά 18 νν6]}} ρ]θαβ86α." ΟἋΟτο- 
εἶυς σομηραγοβ ΡΗ]. 4, 18., δηὰ {π6 Ηεν. πυτ ΓΤ, 
ὁσμὴ εὐωδίας τώ Θεώ, [.ν.1,9. 18,17." 

1. τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. Οη [Π6 σοῃϑίγιςεοη 
ϑδηα 56η86 οὔ ἴῃ686 ψογὰβ (οιημηδηίδίοιβ ἃγὰ ηοΐ 
αυϊΐ ἀσρτοθρά, γδβπιιβ, Τ᾽ οΪθῖ, δηὰ (το 8, γοραγά 
τῆδηι 845 ρΡιι ἴῃ δρροβίἐοη ψ τ τ[Π6 ργεσθάϊηρ : 80 88 
οἰῖδοσ ( ψ6 ἢδνα ἴῃ νἹ 6 Ὲ {Π6 σγαπιπιαέϊοαΐ οοηδέγιο- 
ἔϊοπ) ἴο οοβογο ἢ {π6 ργοοραάϊηρ δοουβαίνοβ, οὗ 
(ἐπα δθπ86 1(561}, ἴο σοπηθδοῖ νιτἢ (Π6 νοῦ παρα- 
στῆσαι δηα τῃ6 [Ο]]ονηρ; [Π6 οἶδιβα δϑϑίρῃηϊηρ ἃ 
γοαϑ0Ή; 4. ἃ. “ἴον {818 ἰ8 γΟἱ}Ὑ ΓΘΔΒΟΠΔΌΪ6 βΒογνίοβ. 
Απά (ΠοΥ τοΐδγ ἰο Ἐρῆ. ὅ, ὁ. 1 Τίῃ). Φ, 6. Οἰδοῖϑ, 
885 δε 1)ου δηά Κορρθ, δηάἀδανοὺγ ἴο γοῆουα {ἢ 18 
ΑΓΒ 6885, (ιοἢ, πον Ὸγ, 18. ἃ σοιητηοῃ Ια οι ἴῃ 8}] 
Ἰδηριαρ68) ὃὉγ ἰδκίηρ λατρεία ἴοτ {Π6 δαογοο. Βυΐ 
{15 [418 οὗ εἴεοίίηρ [ἢ6 ρυγροβα ᾿Ἰπἰθηαθά, δπηα ΟὨ]Υ͂ 
Ομ θΑΓΓΆ8365 [Π6 ρα 56η86 Οὗ (Π6 ΨψΟΓΩΒ. 

Α5 (ο {Π6 λογικ.», νΑΓΙΟΒ 8ΓΘ [ἢ6 86η868 Δεβιρηρα 
ἴο ἰξ, νῃϊοῖ ΤΑΥ͂ Ὁ6 δθθῃ ἰη Ροΐθδ0 Τῇδ τηοβὶ οὔνἱ- 
ΟἹΒ 86η86 18 (αὶ ἴῃ ΨΠΙΟΏ 10 18 (ἀκοὴ Ὀγ Οτοίϊιϑ, 
δοποοίίσ., Β6Ζα, Εγδβιῃ., Ζορεσ, Ηδπηποηα, δηά 
ΤΩΔΏΥ τηοάσγῃ [ηξογργοίοσβ, ἱποϊυαϊηρ δόῇ!θυβ. δηά 
Μδοκηισῆϊ, “ἢ (ἢ6 τηϊηἀ δηα τοϑδβοη,᾽ νιοπέαΐ απὰ 
γαξϊοπαΐ, “5 5υ1 40 16 ἴο ὨιιΠ]Δ ΓΟά5οη δηὰ (ἢ 6 Ὠινίηρ 
Ὡδίυτο.᾽ Τἤοσα 18 ((π ον {ἢ10Κ) ΠΟΙΘ ἃ Γοίδγθησα ἴὸ 
{86 ἐγγαέϊοπαξ τίϊε8 οὗ Η δι ῃϑηΐβαι, δῃά 1ῃ6 πλογοὶγ 
οογρογϑαΐ οὔδβϑ οὗ “υἀ418π|, ΏΟΒ86 86γνίοθ σοηβίβίθα 

« δοδποείίβεη, ἴοο, οὔϑεγνεοδ (παι (ἢ θυσία ἁγία δηὰ εὐάρεστος ἰδ 
γυδῖ δυςῇ 88 ἰ8 80 οἴϊεῃ ἱπουϊοδῖοα ἴῃ [86 δδου ῆοδβ οἵ (ῃ6 ΟἹα Τεβία- 
ταεηῖ : ΠΓὉ ΦῪΡ δηὰ ΠῚΠΡ) ΓΡῚ, Υ Μ ΒΙοΝ δτα τηεϑηΐ δυσῇ [Ὠΐηρϑ ἃ8 
ΔΓ6 σοητηβηάοα ὃὈγ Οοά, 8δηἀ οδεἰεεπηεά ρυγο ὈΥ Ηϊ. ““ Τῆς (ΟὨἢγί9- 
ἰδ, (πογείοσε (σοηίίηιιοβ ᾿6), οὐρῆς ἴο οἶεγ ἂρ υηΐο αοὰ εδιοἢ 
ἜΟΙΚΑ 85 816 οοτητϑηαοδα ὃγ ἷηι, δῃὰ ννῃϊοῖ οὐ ᾿ἰηηθ6} } δοοουηία 
ἩοΪγ; οὐαγυεῖβα ον νοσθηΐρ σδηηοὶ ρίεδϑε Ὠΐα). [ἢ (8 νἱδνν, 8}} 
ἴΠοθα τννογκΚβ ἀδνίβεα Ὁγ δὴ αὐθᾳέρετος, ΟΥ̓ τοὐ ϊ-τοογϑἠὶρ, ἅΓεὲ ΤογὈϊἠἄφῃ ; 
1Ἰπουρ ἐδ .5 βογῖ οὗ Ἡνογβιΐρ ΠΔΔῪ ἴ0 ΠΏΔΩΥ ΕΑΓ ἴΠ6 δβρεοῖ οὗ 6χ- 
ἜΣΘ δδηοί γ᾽" ᾿ 



θὲ ΒΟΜΑΝΆ, ΓΗΑΡ. ΧΙ]. 

τῶν ἀλογῶν, 97 δγεέθ απὲνιαΐθ. ““ Βαϊ ιυ6 (τοί. ρᾶτα- 
ΡὮ 8868) οἵδι ἃ ΟαῪ ἴῃ ψῃιςοἢ {Π| »πὶηά 15 οοηιρος γα- 
ἐϊοηῖς οχοοίἰοηἐϊδοείπε, δῃὰ {Π6 δοίίοηβ δ ἀἰϊγοοιοά 
ὈΥ Γϑαβοη." ΤῊϊ8, πβούονοσ, 161 πηϊβίακα ἢοῖ, 15 πεὶ- 
{Π6ὺ Δργθθδῦϊα ἴο δογιρίυγα, ΠΟΥ θοσγηθ οὔΐ ΌὈΥ ΘΧρΘ- 
Τθησ6. 1 {πογοίογθ ργοΐθε τἢ6 :πίογργοίδίίοη οὗ 
ΟἸγυβοβϑῖ. δῃὰά τΠ6 αγεκ (Οὐοιπηηδηίδίοτβ, δαορίεα 
δ'β80ο ὈὉγ Εδβίιι8, Μεάο, Υεῖδ., Κοβθῆῃ., Κορρο, 1)ὲγ- 
᾿ηρσ, ΟἸδαγιυβ, οάνε}}, ὕᾶγρζον, .88ρ18. Δηα οἴ οΓβ, 
νἱΖ. πινδέϊοαί, δριγϊέμαΐ; 88 Οορροβϑά ἰο τἱΐθ8 δῃὰ Ἵϑγϑ- 
ΤοηΐοΒ, ΨὨϊοῆ (85 'οίβ. γὑϑιίδγκ8) ψοῦο οὐδβοενοά 
δνϑῇ Ὀγ ἴπο86 ψψῇοβα πη 48 γα ὑηρυγροά. “ΝΟΥ͂ 
1πΠ6 Αροϑβέ18 (ϑᾶγ8 .48Ρ18) Ορροβθ8 ὁ {δ6 οχίοσγηδὶ 
ΨΌΓΒΏΙΡ ὈΥ 5δοιγ ῆςαϑ (ἢς ἐπέογηαΐ δῃὰ δρὶγιμαΐ βαοτὶ- 
ἢ 685." ΟὐᾶγρζΖον. ἤογβ οἱΐθ8 ἃ 5: 0118 δθηςἐπηοπὶ ἔγοη 
{μὲ πηοβί δβρίγιίυ4] {ὁνν, ΡΏ1]ο 860. 

2. μὴ συσχηματίξεσθε τῷ αἰώνι τούτῳ' ἀλλὰ μετα- 
μορφοῦσθε. Ἴ ἢ686 νογῦβ τηυδὲ 6 ἰδ Κϑῆ 1ἢ ἃ γεοϊργοςαΐ 
Β6Ώ86 : “[)0 ποῖ εὐνήογηι, θα ἐγαηϑύογηι ψομγδοίυές." 
δοηια Ἔβχοϑ δὶς ΜΚ. ἤδνα {μ6 νογὺβ ἴῃ 168 ἡ όρβι 
ἐϊυθ; ΜὮοἢ τγοδάϊηρ 8 Δρριόονθαὰ ὈῪ Οτοϑῦδοΐ 88 
Ῥείηρ (6 πηογε αἰ βου]. Βοιῇ {86 ἰδτγπιβ θα υϑοά 
8ΓΘ ΠΟΡΙΟΙ ΒΥ 1] υϑίγαῖϊοα ᾿γ εῖ8. Τδο ἰογηηοι κἰζ- 
ὨΙῆ68 ἴο τηοά 6] Ομ 686} δηὰ οὔθ᾽ 8 3: Δ 618 δίϊοσ δῃηο- 

π Του] (παῖ τοϑ τ ΓῈ αἰννὰγθ οοιπρος ταϊϊονῖδ, δηὰ ἰδ δαί οὨε 
ὉΠῸΟΓ (ἢ ριυϊάδηςε οὗ Γβδοὴ ἢ Βαῖ, 4|45 : ποῖ ἴο τηεῃϊίοη (ἢ (68- 
Αἰιηοηΐςθ οὗ ϑογίρίωυγε, ἴΠ6 Ἰαηρθαρο οὗ οὖν Ενδηρεὶίςαὶ Ῥοεῖ 15,1 
ἔοθγ, ἰοο {γι6. 

““ΒἈεαρβοηίΐηρ δἰ Ἐν ΕΥ δίερ ἢς ἰγοϑάδβ, 
Μίδῃ 53{1}} πυιϊϑίδὶςβϑβ [118 ἸΝΆΥ : 

Ἧς πλοϑηοῦ {πἰηρβ, τ᾿ Βοπ) ἰηβίϊηςῖ Ἰεϑά8, 
Ατὸ ἤδνοῦ ΚηΟΨη ἰ0 δίΓΑΥ,.᾿" 

ΤΊιο διυυϊοςϊ ἰδ Ἰδαγηβϊγ 1} οἰγαίεα ἔγοσι ἴῃς ΟἸαβϑῖ δὶ τυ ετα ὉΥ 
Αγηάι. Μίδα. Ρ. 102., δηά Απιεὶ. ρ. 542. Ἐχίγδοίδβ ἔτομ ἰἢ)6 [ὈΤΠΟΥ 
ΤΏΔΥ Ὁ6 δεδ ἴῃ 0] 5 Οὐυγθ. Βιιῖϊ 68 [ΠΕΥ ΟἿΪΥ ΒΡΡΙΥ ἴο ἴἢ6 υἡ- 
ἑουπάεὰ ἰηϊεγρτγεία(οη 1υ8ὲ τηερη(ϊοηεδαᾶ, 1 5}.4}} οι ἴθ. 86Ὲ 
αἰϑο ο" δηὰ ὕδγρζον, ννῆο σβἶγ οὔθοσνο (ἢ (ἢ 15 ἰηἰεγργεϊαϊ οη 
ἜΧϑοίγ βαυιάγοϑ νυν (ἢ ορίηΐοηϑ οὗ ϑρίῃοβα, ἴῃς Ναίυγδ δῖ δβὰ 
Απηιἰ-δογρίυλγίδηβ (κα τὴς Ἐδιϊοη δ! δῖ οὐ οὐγ ἀ805), τῦδο δἕγτα 
ἴπαῖ (π6 ῥεϊῃοίρ᾽εϑ οὗ γεββοῇ πχυδῖ ὕ6 οοτηροιηαεὰ ψἱ(ἢ γενεαϊθὰ ΤΠῸ- 
οἷοργ, δῃὰ {πδὶ ΤΒΘΟΪΟρῪ ἰδ ἰο Ὀς θυ ρου (ἢ6 ἀουδ]ε ἔουηάδιϊοι 
οὗ γϑδϑοῃ δῃὰ γενείου. 
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{πὸν, μη αΐθ ἐπ; δη {Π]18 ἔογοο βθϑιηδ ἴο γϑϑὲ ἰῇ 
1Π6 συν. 

Βγ τ αἰώνε 158 Ρ]ΔΙ ΠΥ τηθδηΐ {πΠ6 ουβίοιῃ οΟΥ͂ (86 
σοῦ ; 85 κόσμος ἴῃ 1 20}. 4, 16. 

ἃ, μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τ. ν. ὁ. ΚορρθΘ 
τό θδη {Π18 8ἃ5 ἃ βογί οἵ Ηβῃαϊδαὶβ ἔον μεταμορφοῦσθε 
καὶ ἀνακοινοῦσθε κατὰ νοῦν. ΤῸ τη6 {Π6 ψογάβ Δρρεϑᾶῦ 
ἴο θ6 Ἔδχοροίϊοαδὶ, ἀδῃοίηρ ἰῇ ψ] δὶ πηδηπογ, δηα ἴὸ 
ἡ δι ἄθργαθ, (18 σμδΠρα 18 ἴο θ6 οἴἴεοίοα,} πδιηοὶυ, 
ὑγ Ρυζεηρς οὐ ἰἢ6 ὩΘῊ πΊϑῆ, ὅτε. ἔρῃ. 4, Φ4. δ66 

6 ποίοβ οὗ ΝΈΟΥ, Τοοκε, ὅσ. Οπ μεταμορφ. 
γ᾽ εί5. δρΕΪγ οἰΐε5 ϑδϑβηῆθοδ, Ερ. 6. δϑηΐίίο, ἢοῇ βιηθη- 
ἀἰδσὶ πὸ ἰδηϊιπι, 864 ἰγδηβῆργαγὶ. 

2, εἰς τὸ δοκιμάϑειν, ο. Οὐ [6 αχαςὶ ἔογοα οὔ 
(Π15 ρῆγαβα (οπιηγχθπίδίοιβ δὔὰὲ ἢοΐ αρτθοά. ΟΠ 8 
(2.68 1ἃ ἴο ἀσποῖθ 86 ἐεγηιῖπδ σίο. Τῆς Οτροῖς 
(οιηπγχοηέδίογβ βυρροβα 'ΐ ἴο ροϊηϊ ουξ [ἢ6 Ὀαηθδῆςϊαϊ 
ςΠ):εοἐ6 ταϑυϊιησ ἔγουιη {818 γερϑηδγδίίοη: Ραγβιυβ, 
“4 ἴὴ ψμδ8ὲ 1ἴ σοηβιϑ.8. (ΟὐΔιΙΏΘΓΟΠ πηδίηϊδίη8, {πα (ἢ 6 
ἰΓΔηϑἰογιμδίίοη 15 ἰῃαΐ λαδὲέ 9.7 πιὲπά, οἵ νῃ]οἢ {Π6 
ον} 5 18. τὸ δοκιμάϑει. Τἤθδ6 Ιπἰογργθίδι οἢβ ἃΓΘ, 
πονονογ, ποΐ ἰγγοοοης! 64 Ὁ ]6 ψ| ἢ Θδοὴ οἴδοσ, δηά 
ἸΔΥ Ὀ6 υηϊΐϊεα, Τηα ΑΡοβεία (1 {πίη ) τηθδηΐ ἰο 
Ροϊηΐ ουξ ὈΥ ΘΧΔΙΡ[Ι6 τἢ 6 πηοϑὲ γϑιηδγκαῦ]ς εἴἶδοίβ οὗ 
(Πἰς τορϑηῃογδίίοη : Ὠϑιηυ, τὸ δοκιμάϑειν τι τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, ψῃϊοἢ {Π6 65: (οπητπηρηϊδίογα οχρ]δίη ἔο 

Ἐ 80 ΡΙυϊ. 1, 73 Ε. οἱ πολλοὶ τὴν ἀρετὴν τοῦ ἄρχοντος ὄρωντεε 
ἐκουσίωε σωφρονοῦσι, καὶ συσχηματίξονται πρὸς αὐτὸν. [1ν, 14, 
ἡρμδὶ 8ὲ Ὠουγΐηδθ ἰῃ τορὶβ νεϊαὶ υπϊΐοὶ Ἔχϑιῃ}ϊ τηοσϑ8 ἔοστηδηῖ. Κις, 
Ἐρίδθῖ. 1, 8, ρ8ε π6 οοῃίοσιηο δά ε)08 νοϊυπίαίεα!. Ονά Τιίβί. ὅ, 
18, 25. Τὰ ἰδδη, υἱ ἴαἰδα: ροεϑὶϑ αυοαὰθ με] ]6 γα σου ρθῶ οΥΐηα, 
αιοᾶ ποι 658, ΠῈ νἱάδδσθ, Ἷϑνθ. 

Ῥνείο. (αἸηοϑί 4}} οὗ ννβοθα Ἄὄχδπιρίθϑ ὉΘΆΓ [ἢ 6 δθῆδε ργείεπα) ΟβἘΓβ 
δε ἐΟ]]οννῖρ; ΓΕΠΊΔΥΪΚΘ : “’ Οὐἱ τΟΓΕ5 δι108 δὶ ΠΊΟΓΟ8 δ6οι}}} οογΓαρῖοι 
Ἑοοηΐογπιαῖ, ὨΟη 5ἰηγυϊαῖϊὲ δε νεγὰ τα] 18 6ϑὶ : δε ροϊεγαϊ δὶ ἱρδὶ 
418 Ὡοη υἱάοσὶ, ἴα υὐ Ἔχοιβαίίοης πὰς υἱοτείυγ, ἀϊοοτείημε, 86 δηὶ- 
Του δαποίιτῃ οἱ Ὠοροβδίυτη ἤδῦοΓοα, ᾿ἰοοῖ, υἴ 8660}}} πι|ο8 6ϑῖ, νἱνοσγοῖ 
ἰάεο Ραυΐϊυδ: ὨοΪϊΐς, αἷϊ, δία) 8 6886 Θ6 0 ᾿νυϊς, Ὡς ἢςσία υΐάεπι εἴ 
δ μΪδῖθ, αὐ ἡ] ἀϊουηῖ. ΤᾺ]}}5 δἰ πηι αι οὐπὶ νογὰ μἰεῖαία, οἰ! 
ἰηίεγηβλ δηΐϊω ἱηηοναίίοηε εἰ ἰγδηοβρυγαίίοπο οΘοηνοηΐτα ἤθη ροίεδῖ."" 
Ἰ Μεταμ. ἀεῃοίεβ ἃ οῆδηρα (μετα) οὗ (6 μορφὴ, ΟΥ ἔἕοττω, ἤξωγε, 

ἀϊεροβτίοη. Οη ὑοῖἢ {πὸ αῦονα ἴθγΓΏ18 866 ἴῃ6 δχο}!]εηΐ οχροϑί τ Οη8 
οὗ Γμεοάοτεῖ ἀηὰ Ῥμοίϊι5 ἃν. (ξευμηθη. 
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ργουο, ἔγυν, οχαηιπο. ΤΠΘΟΡὮ ΥΪ. διαγιγνώσκειν. 80 
αἶ8ο Β4ϑ8ι}, Οτίρϑη, δηάὰ Ἡϊΐὶασγ. Οὐ ογβ ἰακα 1{ (ο 
:Ώ68Δη δυρογίθηοε : δΔῃα ΟἴΠοΓβ ἀραίη (45 Μδοκηῃ.), ἔο 
αρργουθ. ΑἹ! {ῃ 686 ϑ8ἱρηϊβοδίίοηβ, ᾿Πἀ6θα, ἃγα 81}0- 
Ρογίβα ΌὈΥ φοοά δι ΠΟΥ ΠΥ : ὃυζ (Π8 ἢγϑί βθθπη8 ἴο 6 
{Π6 τηοϑῖ ἀργθθδῦϊα ἴο (86 ςοηίοχῖ: δηα [{ [88 ἐλὲδ 
δανδηίαρο, ἰδὲ Ὁ τηγ ἱποϊυᾶθδ {{Ἰὸ τοδί. [1{18 ῬΓΟΡΘΕ 
ἰο οὔδογνθ, ἰμδὶ {18 δοκιμάϑειν τηιϑὲ ηοΐ Ὀ6 τηΘΓΟΪγ 
βραοιυϊαίϊνα, θυ Ργδοίιοαι. Τῇ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 
ἀεποίθβ ψθδὶ αοα νου] ἢᾶνα πηθη ἴο ἀο, ᾿ῃο] υἀ]ηρ' 
Ὀοίἢ 6] 16 8δηα ρῥγδοῖῖςα: δῃηᾶ 1 δϑβϑϑηΐ ἴο ἴπ6 ατοοκ 
(οιμλδηίδίογβ, δηά {{Π|᾿π| τηοβί διηϊηθηΐ οὗ {πἢ6 τηοάργῃ 
Οὔ68, (48 Ῥάᾶγθουβ, τοίυ8, δοποοίίρ., ΙοοΚα, δηά 
ἽἍΜδοκη.) {πδΐ {ἤθγ 18 6σα δὴ δ] δοη ἴο ἴῃ6 σοτηρα- 
ταῖϊνα δχοϑι]θηςθ οὔ ἰῃ6 γονοϊδίίοηϑβ οὐ αοά αηάοσ {86 ἡ 
[νν, δῃὰ υπάογ (ῃ6 (ὐοβροὶ. ΤοοΚαΟ, ἱπάἀδοά, {118 
(Πα [Π686 ἴγνγο ἢγβί νϑῦβθϑ 6ΓῈ τηθΔηΐ (0 ΒΠΟΥ͂ [Π6 ΡΓ6- 
ἔδγθηςο οὗ (8 ἐδ ἠὲ ἴο (86 (ὐδΏς1|6 βίδία δηὰ ον 58 
ΘοοηοΥ. [ἢ Ψηἰοἢ νον Π6 ῬδγαρὮγαβοϑ (Π88 : ““ (Παὶ 
γοι ΤῊΔΥ, ὩΡΟῚ Θδχϑπηϊηδίίοη, Πηα οὐὖἱ ψηδί 15 (Π6 
ποοά, (Π6 δοςορίδθϊο, δηά ρογίδςϊς ν}}} οὗ ἀοά, ν πο ἢ 
ΠΟΥ͂, ὑηάοῦ ἴΠ6 Οοβροὶ, ἢδ5 βῆθνῃ 1:56] [ἰὸ ΡῈ ἴῃ 
ΡυΓΥ δηά Βο] 685 οὗ "Πἶδ : [Π6 τιίυδ] οὔβογνδηςσοβ 
ΨὨοΟἢ ἢ6 οἤςα ἰηδιυϊθα ηοΐ Ἀθαίηρ (Πδὲὶ ἢϊ8 ροοά, 
δοσορίδοϊθ, δπὰ ρεγίδος ν}}}, ψῃϊοῆ π6 αἰναγβ 1η- 
ἰοηἀεᾶ ; {Π6Υ ΨΘΓΘ πηδ6 ΟὨΪΥ [Π6 ἴγρ68 δηὰ ργδρδῖδ- 
ΟΓΥ νυ (ο ἢϊ8 τΊοΓ6 ρογίδοί βίδα ππάϑγ (ἢ6 Οο8- 
εἰ. νου ά, ἤονανοσ, ρυΐ ἃ οομηηᾶἃ ΔΙ͂οΓ Θεου 

ἀγαθὸν, Δῃἃὰ εὐάρεστον, ΜὨϊοἢ Ψ1}} δογνα ἴο οἶθᾶγ (ἢς 
86η86.5.5 Μδηγ (ὐοπηπηρηίδίογβ, ἰηἀ 664, {πη Κ (ΠοΓα 18 
ΠΟ τγοίδγθηςα ἴο ἴΠ6 νᾶτίοιβ γανοίδίοηβ οὗ αοά. Απά 
Βιοἷλ 15 [ῃ6 ορ!ηΐοη οὗ Β451] ἃρ. ΤΘοΟρΡὮγ]., νο ἀ15- 
σι ι5868 (ῃ6 αἀϊῆξδγθησθ ὑθαίνθθηῃ {16 ψογαβ:; ρϑγῆδρ8 
Ψ 10} ποτα ἸηρΘη  Υ (ἤδη 8011  }7 οΥ σογίδηῖγ. Ὑοί 
1 δῇ πο] ηθ6α ἴο {Π|ης [Π6Γ6 15 ἃ οἰηαχ Ἰηϊοη θά : 
δηἀ 86 ἢ 566Π18 ἴο ἢᾶν Ὀδθθη (ἢ6 ορι!πίοη οὗἉ ΥΥ οἴ8., 
ψγἢο {ἢ 18 ρΑΓΑΡ ἢ ΓΆ5868 τέλειον. ““ Της ρογίδοι ογ 18, 
δ᾽ ΕΧ ΓΙῸ ᾿ρβᾶ οορῃοβοοίβ: ΠὨρθὰπ) ὭΟΠ ροβίυϊαγα 
Βο πὶ, αἴ 40.18 (οτϊ Ὀοηὰ8 οἵ Ρί.5 511, δ ἤθη ἢΪβὶ δᾶ 
νἰτ4 Πιρίαϊῖ, 48 ΠΟη διηΐ ν]ῖ18 5660}}} : 86ἀ πἴ 8θῖ- 
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Ῥετγ οἱ υδίᾳιιο νιτίυ] ἀδξ ορογϑηι, οἴΐδπι σΟὨ γα ΠΊΟΓΟΒ 
Β6 00}. 1 σογίδίη]Υ ργοίεγ [18 ἴο {Π6 τηοτΠοά δάδορίοά 
ὈΥ Κορρο, ψῆο ΨΓΑΡΒ 811} ὉρΡ ὈΥ ἰγοδίίηρ {Π6 886 88 
ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙΙ8 ἰΘΓΠΊ8. 

᾿ς 8. λέγω γὰρ, Κο. Νονῦ ἰὈ]Π]ον8 ἃ ΠΊΟΓΘ ΘΟΡΙΟΊΙΒ 
ἀεί8:} οὗἩ ρδγίοι ]αγ ΟἸ ΓΙ ϑιϊδη νἱγίυθβ, δβρϑοῖδ! γ οὗ 
{1πΠο86 ψῃιοῦ 186 Αροβιῖϊα πον τῃ6 Βοιηδηβ δἰ Γ 
στοδιὶν πορίθοίοά, οἵ ρα! ἴοο ἰπηϊ θα 8η δἰζϑηςίοηῃ 
ἴο. Αἰποηρ (Π686 ἢ6 ποδί ΘηΪαγροβ οὐ ἠμμιέν, ἃ 
νἰσῖαα τυοἢ πορ]οοίοα, οΒροοία!ν ὈΥ ΤΠο86 Ψἢο 6χ- 
ςο]]6ἀ ἴῃ ψίβαομλ ΟΓ ΘΟοἰΘϑ᾽ϑί!οαὶ αἰ σΏΥ, οὐ δά 
τοοοινθα οογίδίη βριγιῖυδὶ ρσιῆβ. (Κορρθ.) [Ιἢ {}|18, 
Ὠονονογ, ἔπ ΓΘ 566Π)8 80: ) 6 Τρ ἴοο δγιϊῆσὶα!, δηὰ 
βυδύθιῃδι! δ]. 
 Γὰρ 15 ἰάκεῆ ὈΥῪ ΚΟΡΡΘ 1 {6 86η86 οὗὨ ἐτεηιρῖὲ 

5͵γαίά. Βυΐ 88 1ἴ 5βἰδη48 δὲ (ἢ6 σοπηπιθησοπηθηΐ οὗ 
[π6 γϑοοπϑο οὗ (γι βιίίδη ἀπί68 ἢον ἀείδι!] 64, 16 τηΔῪ 
βανα ψῆδί 18 σα] δα (6 ἑπολοαέξΐυο ἴοτοσ. 

Λέγω 88 ἢογα ἰἢ6 86η56 οὗ ἐπιτάσσω, δῖα, ἐοὶϊὶ, 
ογάεν; ἃ8 ἰῇ Μαῖίί. 28, 8. δὸ δοϊορίίρ., γῆο 6χ- 
Ῥ] αἴ 8 1{ 7μδοο. 

8. διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι. Μοϑὲ τπιοάρτῃ 
Οοτηπηθηίδίουβ οχρ δίῃ 1}}18: “Ἅ ὈῪ νἱγίι6 οἵ ΠΊΥ ΑΡροβ8- 
[0114] οἷος δηά δυϊῃογιῦ ; ΠηΘΙΟὨΥΩΥ οΟὗὨ Οσδϑιι86 
ἴον εἴξοι. (ὅ66 Οτοί. δηὰ (9}}.}} Βιιῖ {Π|18 8668 
ἰοο ] το δηάὰ ἰογηηδὶ δὴ Ἰηϊογργείδιίοη. Τῆδ 
Οτγοοῖκ (Οοπμηρηίαίοιβθ, ΟἹ ἰἢθ οἵδοῦγ ᾿δηά, ἴδκθ 
'ἴς ἰο τιδᾶη (6 οίν δρίγὶἑ : σὨΙΟἢ 18. σογίδίη]γ 
σοιηϊηρ ΠΘΆΤΟΓ {Π6 ἰγυτἢ: ἴογ δίζοσ δοθείσης οὐρῃί, 1 
{πηΚ, στὰ ῬΠοί8, ἴο Ὀ6 βΒῈΡΡ]Ιεα Θεοῦ ἴτοπι {8 
ρῥγεσβάϊησ. Απάᾶ {ἢ18 Ψ}}} σοηῆπα χάριτος ἰο (Π8 
Β6η36 Οὗ Δῃ ΠΞΡΙΓΘα ΟΥ διιραγηδίυγαὶ [ΔΟῸ Υ ρτᾶ- 
οἰουβὶ ἱπιρατίοα Ὁγ αοά; ἃηάὰ ψῇϊςοϊ,, Ιη δι. Ῥαυ]} 8 
ςα86, ψουϊὰ ΡῈ {6 Ὠἰρἤδϑί πιθϑβυγα οὗ Ἰῃβρί γαϊίοῃ. 
(8ε6. ΜδοἊοκη.) ΤῊ 18 18 ΤἸΊΟΓΘ τἰ80.8}}Υ (ΘΓΠΊ6 4 χάρισμα: 

᾿ς ὁ 80 Ἰγεἰϑιεΐη : ““Ηος ἱρβιιπ αυοά νο8 δηοῃθο, ηιπιογὶβ τὶ 
τοδηάδίὶ ρᾶγβ δϑῖ : δαπηοῃθο δαΐθη), υἱἴ ΤΩΏ60 Θχϑιρῖο αυΐϑαιϊια ν68- 
ἐγὰπι τηαπάδίο στοϊῆθγα ἔπηραῖαγ, πεαᾳ6 6}18 1ϊ πι|ῖ165 ἐχοθάδῖ. σΟΠλΠλ. 
6. 1 ζογ. Ὶ, 4. 8, 10. 4,7. ἃ 2 (ογ. 18, 10. Ὁα]. 92, 9. ἰηἴ, 15, 1δ. 
Ἀσςίδ8 18, 27.᾿" 
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848 ἴῃ νοῦ. 6. (τ ῆϊοἢ 580 8] ΟΙ ΘΠΕΎ βυρρογίβ {Π18 Ἰηέον- 
τ ἐδοῤνων ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν" τὴν 
οθεῖσαν ἡμῖν διάφορα. ὅ8ο ἽΠΟΟΡὮΥ]. 118. Οὐκ ἐμὸν 

λόγον λέγω, φησὶν, ἀλλὰ τὸν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃν ἡ χάρις 
αὐτοῦ ἐνέπνευσε μοι. 1)γ. Μδοκη., ἴοο (ΥΘΓῪ ΡΓΟΡΘΓΪΥ), 
1ηςοΓργοίβ {18 χάρισμα “16 στᾶςοθ οὗ Αροϑι6581:Ρ, 
(6 οΙΝ οὗἁ ᾿ηβριγαιοη." Απὰ Κορρθ, δίϊοσ πηυςσῇ 
ἀϊϑουιβδίοη, σΟΠ]68 ἴο ὨΘΑΙΥ (ἢ6 88π|6 Ποποϊυϑίοῃ. 
Οοιηρατο 1 Οον. 1, 4. 8, 10. Οἱ. 9, 9. 

8. παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν. ΤῊΪΒ ΠΙΔΥ͂ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 6 δη 
Ἠδ]Θηἰϑιῖϊςα] δηᾶ :ἀϊοίζίοαὶ δχργθβϑίοη ἴῸΓ ἑκαστῶ 
ὑμῶν ; 848 ΕΡἢ. 1. 1. τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσω 
Τῆς Οοτηπηρδηίδίουβ 4180 οοιηραΓο 1,7. 7, 98. 16,11]. 
1 (οτγ. 1, Φ. 2 (ον. 1,1. ΥὙΥοι [ἰ 8θ6Π|8 ἴο ἢδνθ ΤΏΟΓΘ 
Θρἢ 4315 (ἤδη (ἢ6 οἱοὺ δχργοϑϑίοη, δηᾶ ββϑαϑῖηβ ἴο 
ἐτΡΙΥ ουενῳ ἱπαϊυϊάμαϊ 9 ψοι αἰΐ, οΥ τολαέουεν' εἰαξϊον 
οΟΥ" ἀϊφηπϊέψν. δ8δο ΤΠΟΟΡΉΥΪ. : καὶ ἰδιώτη καὶ ἄρχοντι. 
Κορρε νουϊ]ά (αἶα ἰξ ἕος τῷ ὄντι τι, 1. 6. τῷ δοκοῦντι 
τι; 881 (ογ. 1, 28. Βυϊΐ (ἢ 8 18 αυ6 1ηΔα πη 18510]6 : 
ΒΙηΠ66 τι ψΟῦ]α τἢ8 Ὀ6 ἴοο δ ρἤδίῖοαὶ ἃ νογὰ ἴο 
δάμη οὗ Ὀοΐηρ ἰοἴτ ἰο ΡῈ υπάογβίοοα : ΠΘΙΓΠΘΓ 15 1 
Γοαυϊτοα ΟΥ̓ {Π6 86η86. 

8. μὴ μα οὐ ἐνφίι παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν. Τί 18 Ὡοΐ Π6- 
ΘΟ58Δ (ἢ ατοί.), ἴο ἑάκα (π6 Ιηῇηϊῖνα ἔογ (ἢ6 
Ππηροταίνα, ϑίηοα ἴ ἀδρθηαβϑ Ὀροη (6 λέγω. 8 
ΤΩΔΥ Οὔδοῖνο, (ἢδί {Π6 δαἀπηοηϊοη Ἐ 18 γοη ἀθγθά ΠΠΟΓ6 
βιΓΙ Κρ ὈΥ ἴἢ6 ρδγοηοπ)αϑία δοίψθοη (ἢ6 ψογάβ 
φρονεῖν, ὑπερῷρονεῖν, Δα σωφρονεῖν, ψὨϊοἢ ἀγα {Ππ8 
ἀϊδυϊησυ ϊδηοα ὃν εἰβίθίη : ““ ΠΙυὰ ρϑοσαί ἰῇ δχ- 
Π6888 ροῦ Β0ρογῦ8πὶ : 1ϑ[υἃ 68[ Ἰυϑίαπι) 46 86 οἱ 4118 
ἠυάδιοίαπι : Ηος νοῖο ἰρηϊι:ξςσαϊς τηοάοβίδιη." ῬὍΤΠῃ6 
ψΟΓά8 παρ᾽ ὅ δεῖ φρονεῖν ἃτ6 δΔοσουῃίοα ὈΥ ΒοΒβοπη. ἃ 

ἃ Ου ἔπ ρἰνίηρ; οὗ οι Ῥ οἴδ. γε δ κα : “ (ΟΠ ΒτῺ δι δι ρθτ, 
ἄδγο ρῥγυάθηΐυμη εδἰ εἱἵ ἀἰϊνίϊατη : ἰηάἀυπίτία ΒδΏΟΓΌΙΩ : μαιϊοηϊία 
ξερτογυτα : τηοάεδβίϊα οπγηΐιΠ.᾽ 
1 Εχδιιρῖοβ οὗ {8 ραγοῃογηδϑία 8ΓῈ ρίνθη ὉΥ ἀτοίυ8 δηὰ Ἡείδ8.; 

85 ΟΠαγοηάδβ 8)". ἰοῦ. 8. 43. προσποιείσθω δὲ ἕκαστος τῶν πολιτῶν 
σωφρονεῖν μᾶλλον ἣ φρονεῖν. ΤὨαυογά. 4, 64, ἴεναι δὲ τοῖς “χύροι: 
ὅμοσε, μὴ φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι. δοοίδαθδ: 
ἮΑν ἀλαθϑονῇς, τοῦτ᾽ ἀνοίας ἐστὶ φρύαγμα' ΓΑν δὲ σωφρονῆς, τοῦτο 
θεῶν δῶρον ὑπάρχει. 
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ὭΘΤ6 ΡΟΓΙΡ Γ8515 οἵἉ ὑπερῷρονεῖν. Βυΐ (ΠΟῪ 8.6 γί 
ἐχοροιοαὶ, δηὰ Ὦανα δὴ ἰηἰθηβῖνα ἴογοθ. Νογ [5 ἰῃ6 
ὑπὲρ ΡΙδοηδϑίϊς, ἃ8 ΗΑΓΥ βυρροβεβ. (Ἕὐγοΐ. σοιρδγοβ 
ὑψηλοφρονεῖν ; ἀῃηά Κορρο, 2 Μᾶος.9, 12. ὑπερηφανώς 
φρονεῖν.  8ἃ4ἃ μειξὸν φρονεῖν, ἀπά Τηυογά. 18, 46. 
ἑκαστὸς ἀλογιστώς ἐπίπλεον τι αὐτὸν ἐδόξασεν, ὧδ 56 
»ίως ὠφιιὸ δεπέϊγε δοίθέ. , εῖβ. ἰἢ18 ρδγδρῇ 8368 : 
“« Ὀιρηϊαίθαχ νο8 νϑϑίγδπ) [ὰ6τὶ, οἱ [6 1οἸδίθπι ἀρηο8- 
ΟΟΙ6 Ποη γοίο; νοῦ [2.6 118 δης σταίη ἔδοιί, εἴ 
δὰ (Βγίβίαπι νοσᾶγοῖ: ἴῃ νοβ ἀοῃᾶ βρί [8 8ι}} Ἰαγρᾶ 
τηδηὰ σοηίυ} 1 : 864 1ἄ60 ἤθη ΒΌΡΘΓΌΙΓΟ, οἱ 8108 σοῃ- 
[ΘΠ ΠΘΓΘ, 41 ροίΐ8 60 τηδρὶβ πηοαοδϑβί85 βίῃ δγο, οἱ 
οἴ Ὀ}8 ὨΟΠΟΓΘΙ ΘΧ θόγα ἀθὈοι8.᾿"}Ὲ 

8. φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν. Ἦρτα ψ6 ἢᾶνα δὴ σοι 
ἀϊοέμηι, οὐ ραγοῃοιυηδϑβία, (ἢ6 ἔογοςβ οὗ σψῇἤῖσῆ ψ1}} Ὀ6 
Ρεγοθινοά ὈΥ ορβογνίηρ ἰπαΐ φρονεῖν 185 ἃ ἰδ πιράϊω 
δἰρηϊβοαίίοπὶδ; δα (δὲ ἴῃ σωφρονεῖν ποτα 18 δῇ ἃ]- 
Ἰαϑίοη ἰο {Π6 οἐψπιοίυσν οἵ {π6 ψοτγά, ψ ἢϊοἢ,, 88 οἴϊθῃ 
ἴῃ (ῃῆὴ6 ατροῖκ δηὰ ρῦτγον, ᾿πσυ]οαῖθ8 ἃ τηογαὶ (γῇ. 
ΤῊ 15. Ψ6]1] Ἔχριίθββοιὶ ΡΥ ὙΠθορηγὶ. 119. Οὕτω δὲ 
εἶπεν, ἵνα δείξη, ὅτι ὃ μὴ ταπεινοφρονῶν, παραπαίει καὶ 
ἐξέστηκε τῶν ἰδίων λογισμών᾽ ὁ δὲ ταπεινοφρονῶν, σαίας 
ἔχει τὰς ᾧρένας" καὶ διὰ τοῦτο λέγεται σωφρονεῖν. Σω- 
φρονεῖν (88 γ8 δ εἴ5.) ΟΡΡΟΠΙίαΓ ναὶ βι} {{{165, ναὶ τηο- 
ἀεϑιις5.᾿ ἢ Ὑ 

Ὁ δοποείίρεοη, ἤούνανον, τ ῖκε8 ἴΠ6 ϑνογὰϑβ οὗ βεπογαΐ Δῃμ)οαἰΐοη, 
859 Γεογστρ ἢοῖ (0 ΓΌΪΕΓΕ ΟὨΪΥ, δι ἴο 4]}, ὈοΙἢ 96 '.8 δηὰ Οδηί]εϑ, 
δοῖῃ οὗ ῃου ρῥγίἀεα τΠδπηβεῖνοβ ονεγυςοἢ οὐ {Πεἷγ νυϊβάπ), οΟη86- 
υθηιν ἀδβρίβίηρ; ΟΠ γ δι ἴδῃ 8: ρ]| οἰ γ. “Νονν (Π 686 (οοητΐπαα8 Π6) 
{π6 Αροϑβί]α οχῃογίβ φρονεῖ» εἰς τὸ σωφρονεῖν," ἷ. 6. ἴο )υάρε ΒοΌΟΓΪΥ 
οὔ (ἢ ἀϊνῖτηα σενοϊδίοη δά σοβρεὶ ἀπηουηςεά ἴο ἴδει ; 4. ἀ. ““ ὸῦ 
ΤΠ6 ἢ 1Π6 «᾽διοδ νν}}} 866. ἴ[ῃδἴ [ΠΥ τηυϑῖ αἵ δοτηθ [1π|6 αυἱῖ 1116 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 
οὗ ἴπΠῸ ΟἹἀ Τεβίαπιοηΐ ; δηὰ ἴ(Π6 Οεπέδέες νν}}} ρεγοεῖναε (παῖ {Π εν 
σδηποῖ οοπα υηἴο Θοά 80] εἶν ὈΥ ἴΠ6 ὑδ6 οὗ Γεδβοη," 

ἱ Απά δε οἰΐϊεβ Ὠυμθσουβ ρϑβϑϑᾶραβ ἔγοϊῃ ἴῃ ΟἸδβϑοίοδὶ το γϑ, 
ΠΠυδίγαιΐνα οὐὨ αἱἱ {Ππο86 δ: ρ ηἰ ποδί ἢ 8 ; 858 5: ρ]]ς. οἡ Ἐρίοϊ, ῥ. 104. 
ϑεχῖ. Επιρ. δα Ρῆγβ. 1, 174. εἴπερ τε μὴ ἐχει φρόνῃσιν, οὐδὲ σωφρο- 
σύνην ἔχει" ἔστι γὰρ ἣ σωφρωσύνη ἕξις καὶ φρόνησις ἐν αἱρέσεσι καὶ 
φυγαῖς σώϑουσι τὰ τῆς φρονήσεως κρίματα. Χεηπορῇ. ἀδ ϑοοτ. 1. 
τί σωφροσύνη, τί μανία, τί ἀνδρεία, τέ δειλία; ὈὨίορ,. [Δετί. 8, 91. 
Αἡδῖοι. Νῖσ. 9, 1. 4, 13. 514, 8, 2466. 2οδερῇ. Μδςς. 4 ἃ 8. 
Τιυςγά. 6, 78, κακωθῆναι μὲν ἵνα σωφρονισθῶμεν, ιεγε (ἢ Θ΄ ΠΟ], 
εχρ᾽ αἱπϑ9 ταπεινωθῶμεν. ἨΟΠΊΕΓ υ.8ε8 φρόνησις ἴος ναὶ Ψανεηδῖ 

νΝΟΙ͂. ὙΙ. Η 
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ΤΠ686 ψογὰβ ἰεδαὰ υ.8 ἴ0 Βυρροβα {μδὲ Ἰγγορυ ϊαῦιἰοὰ 
δὰ (Ὧκδ6η ρίδοθ 1 {Π8 δχθγοῖβα οὗ {Π6 1} ρἹ 8 αἱ 
Βοπιθ, 88 δι ΡΒΠΠΡΡΙ δηὰ ΓΙ ΘΒ] ἢ] 68. 

8. ἑκάστῳ ὡς ὃ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως. ᾿Ἑκά- 
στῳ ὡς (ατοίϊι8 ΟὔΒΕΓΨνΘΒ) 18 ἴῸΓ ὡς ἑκάστῳ, ὈΥ ἃ 
ἘΓΔΏΒροΒΙ ἰοη σοιηηοη ἴο δ. Ραυϊ. δ66 92, 27. Τὸ 
τὴ6 1 86 θιη8 γϑίῃοσ [ἢδὲ {Π6ΓΘ 15 8ὴ 6}}1ρ8158 οὗ οὕτως. 
ὙΠΘορΠΥ}. Μ6Ὸ62]}1} ΘΧρ 8 : αἷς λογίδόμεν ὅτι ἕκαστῳ 
ἐμέρισεν ὁ Θεὸς μέτρον πίστεως. ᾿Ἐπειδὴ γὰρ τὰ χαρίοσ- 
ματα μᾶλλον εἰς ἀπόνοιαν ἐπῆρε τοὺς πολλοὺς, δι᾿ αὐτὸ 
τοῦτο, Φησὶ, δεῖ σωφρονεῖν, διότι ὁ Θεὸς ἐμέρισεν ἑκάστῳ 
τὸ μέτρον τῆς πίστεως. [{ ἰ5 ρ]αίη {Πδἱ πίστις σδῃποΐ 
Ποῦ θ6 ἰδῆ ἴῃ {π6 υ8ι}8] δοςερίδιίίοη. Μοβί σϑ- 
σθηΐ Ιηΐογργθίετβ, 88 ΚΟρρα δηὰ Μογιβ, υπαδγβίδῃά 
Ὀγ 1ἰ γοίϊσιοιια κποιυίεάσο, δῃὰ τῃ6 ἴδοι {168 δΔηά αυ8- 
1168 δηηοχϑα (ο 11. Βυΐ (18 Β66 8 ἴοο ψᾶρ!6 δηά 
πο ἃ ἃ 86η86. [1{ ΡΪΔΙΠΪΥ Δρροᾶγβ ἔγομη (ῃ6 [0]- 
ον ηρ νογβ68 (ἢδΐὶ βοιῃθίῃιηρ ΔΓ ΠΊΟΓΘ 18 γοαυϊγαα : 
(Πουρἢ 85 ἰο ἰυλαέ (δὲ 18, {1π6 ΘΑΥῪ πποάφτῃ (ομητηρη- 
ὈΑΐοΙΒ ἀἰῆἔθγ. [τ 848, 1 {Π|η1κ, ὈδΘη σγρῃ ΠΥ βθθη ὈΥῪ 
Ομ γγυϑοϑί. δηὰ 16 ατεεκ (ομμπηδηίδίογβ, πο] ἀϊηρ 
ΤὨδορΡὮΥ]., ΡΒοιυ8, Τ ποοάοτγοῖ, δηὰ (ουπεη., (Πα 
πίστις [885 186 56η86 οὗ χάρισμα αἱ νοτ. 6., Δηα ἀ6- 
ποΐθ8 ἴπ6 ρ᾽ 8 δηᾶ ρύδοθϑ (αἰ γᾶγ8 ΒῈ ροσηδίαγαὶ, δηὰ 
Βοιηθί  Πη68 ΠΊΙγαοι]ου8,) Οὔἢ6 Ηοὶν δριγι. δὸ Ερῆῇ. 
4, 7. ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον 
τῆς δωρεάς τοῦ Χριστοῦ. ὨΪ8 ἸΠ ΘΓΡΓΘίΔΙΊΟΙ 18 ἶμὸ 
δαορίβα ὈΥ Οδγρζον, ψίο 8 ΘΧρ δ᾽ ἢ8 : Μέτρον 

(8115 (ἢ6 ππδη8 δϑαπα, απ ΟἸσΟΓΟ ἢ οοπείαεταία ζμαϊοϊα ντοπίδδ. Ηδστα, 
ἤονανογ, 19 τηεδηὶ ηιοάεεέϊα απὲμηὶ. ὙΝ εἰδίοἰἢ οοπο]υά 68 τὴῖ(ἢ 8 ρδὰ- 
βερε οὗ Ρ]αῖ. ὦ, 88., δοχηθυν παῖ ραΓΆ}}ε] Ὀοΐἢ ἢ δοηιϊτεηΐ δά ρἢγΒ- 
δοοϊορῪ σἱιἢ (ἢ6 ΟἠΘ Ὀεΐοσα 8, νΏεσθ ἴδε ρ}}}] οϑομῆθν Ὁ}48 υβ οὶ Ὀ6 
θαυμασταὶ, παρ᾽ ὅ δεῖ, λόγων, ἣ ἀνθρώπων, ἣ καταφρονηταὶ, ϑ0816- 
τΐηρ; Κα τΠπ6 πὲὶ αὐἀπιϊγατὶ οὗ Ηοτδοο. 

Ἔ “«Ἴ},.6ὰ ψοσγὰ 8 Πόσα ιτιϑεὰ (οὔϑεγτεβ. Κορρὸ) ἱπ δῇ ἊἽχίεηδοα 
8686, ἴο ἀδφηοΐεα ΘΥΕΓΥ ῥϑτὶ οὗ ἴ[Π6 σμαγδοῖεσ οὗ ἃ (σἰδίϊδη δοϊ διὰ 
γ (16 αἰνίηα βρίτζ, ν᾿ βοῖ με υπαἀεγβιοοα 88 οο εἰβίϊηρ ἢ ἃ ον» 
Ἰεάρε οἵ ἀϊνὶπε (Πηρδ, οὐ ἴπ ἔδἢ ἰὴ σοὰ δηὰ ἰμ ΟΠ γὶβῖ, οὐ ἰῃ ργὸ- 
ζεβϑίηρ (ῃ6 ἀοοίσϊα οὗ ΟΠ γιοὶ παῤῥησίᾳ, ΟΥ̓ ἀε] νεσὶηρ τ νἱ ἢ 8Κ|}} 
δηά ΡΠ, ΟΥ ἸΔ51}γ, ἀἰδομαγρίηρ τὰ οἴμεσ οοεβ οὔ ἴ8εὲ Οδυτοὰ 
ἢ Βα 6}11γ.᾿ 
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ξίστεως ο8ιἰ αἀϊυογδιδ σταάμδ ας ρογίϊο αἰυεγδα δεηρῇ- 
εἱογῆ οἱ σταΐϊα ])εὶ, σορηϊοη]18 1261, δὸ ἀοπουιπὶ 
ΡΙΓ 5. σ'δησίὶ, συ δι] δ γδης τη, ἰ π| βδησί- 
σδηίζ τι, αὐ 1Π|6 βίηρι}}8 αἰδίσι θα! δὰ σοπΊπλη8 
θοπι Εςο] 6518, οἱ νυ]. 1 (ον. 192, 4, 11. Εϑι βἰνθ 
ΔΙΩΡΙΪΟΓ 8:06 ΔΟΙΟΓ Π]ΘΏΒΘΟΓΘ αιιδης 48, ΠΟΙ 8 
ΓΘΓΌ ΠῚ ἀν! δα, αυ ΟΠ ΓΙ δ. 1818 Ρ118 τὰ συπὶ "646 
οὈαρὶὶ ἀϊνογβϑιπηοάὸ, ροῦ ὑυποίοπαη δριτγιίι8 δδηοί!, 
1 οἷ. 2, 27." ἴι 18 4130 δάορίθ6α ὃὈγ Οατοί!υ5." δηᾷ, οὗ 
{Π6 γτθοθηΐ (ὐσοπηπηοηίδίογβ, ὈῪ «.458Ρ18, ψίο [Δ Κ685 πίστις 
ἴῸΓ πεπιστευμένων δωρεὰ, Δη ἃ ΘΧρΙ]ΔΙΠ5 {Π6 μέτρον πί- 
στεως, “(οί 11|6 τηοά δ οἱ διῃθι8 σΟρὨΙ Ι Οἢ 8 δὲ 
ΡΘΟΓΒΙΙΔΒΙΟΠΒ ἴῃ σδιιϑὰ ΓΕ] ΡΊΟΠ8, 84(141118 νἱγιθυ8 δὰ 
γϑείθ ἀσθηάιπ) ἀοηΐ84116 νΔΓ} ρ ΘΠ ογίβ.᾽ 

Μδοκηιρῇς οὔβογνθβ δδὲ ΌὉΥ δὀχογιίίηρ {πΠ6 Βο- 
ΤΩΔῺ8 0 θοἤανα ψ 56 ̓ γ, δοςσογαίηρ ἴο {Π6ῚΓ πιθάδιγο Οὗ 
)αἰἐλ, τὴ6 Αροβι|6 ἰδοῦ! γτοργονθά βαςἢ οὗἩ {Π6 πη, 88, 
Ὠοῖ σοῃδιάσειηρ ἴπ6 ηδίυγα Οὗ ΤΠ 6ΙΓ ον ρ᾽ 8, δβρίγοα 
ἴο ΟΥ̓͂ς68 ἴῃ ἴΠ6 σμυγοῦ ἔοσ  Π]σἢ (ΠΘΥ ΨΕΓΘ ποῖ 4υ8- 
᾿6α.᾽ 

4,, δ. καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι, ο. Ἡρτα χα ἢᾶνθ 
ἃ [Δτ18Γ, δηα ποῖ απίγοαιθηΐ, 1ΠΠδἰγαίίοη οὗ [Π6 8}Ὁ- 
76ςΐ, ἔγοτῃ ἃ σοπιραγίβϑοη, (ΟΥ̓ 8] 8100} οἵ ἴΠ6 παίιιγαὶ 
θοάγ, ψ Δ (Π6 ὈΟΑΥῪ ΡοΪ]Π1ς, ΟΓ βος!α]. ἡ Τῇ σομρδ- 

ἘΞ ὙΠῸ δχρϊαΐῃβ : ““ Ουΐδηπε 86 ρεγαῖ Χο ἀοηΐβ αὐ ἃ ἢδεο δοοορὶϊζ, 
ὨΕΙΏΡ6 ΡΓῸ 060 6}18 αὐ Ὠδθεῖ βαεὶ." Απαὰ Πα οὔϑογναθ : “1τ18406 
μέτρον πίστεως, φυοά πιοχ ἀΐεϊῖ ἀναλογίαν πέστεως, ρτοροτίϊοποπι Πἐεΐ, 
ἐξῖ ᾿μεἃ ὨΙΘ 5ΌΓα ρΊαῖΐε ἀδία ὑγὸ τηοᾶο βάεὶ. Υἱὰς ᾿ηἴγα, νοσ, 6. Ἐρμῇ: 
4,7. (ον. 12,7. ᾿Αναλογέαν ρτοροτίϊοπετη ὨΥΪ πη νογ 11 ΟἸςο ΓΟ, αἰιθηι 
δεου πὶ [διϊηΐὶ 4111. ΗἸδγοηγγηιβ δάνεγϑυβ Ψονίηἰδηιϊ) 9, Ταπέμη 
κταϊῖα (ἠτιὲ ἱπιποϊίων, φιιαπίμηι υαἰ θη παμιτίῖγο." Ἐς (Κα, ἴοο, 
ἴπδζ ἴΠ6Γὰ ἴδ ἤθγὸ δὴ δ᾽ υδϑἱοὴ το [6 ϑαγνΐοθα οὗ ἴδ [νὶτ68 ; ΒοηῈ οὗ 
ὙΠ ἢ νυ ΘΓ οηὐοίποα οὐ νουτϊῇ8β, οἰ Π6ΥΒ οὐ ἴἢΠ6 τη 16 ἀρεα, οἴ Πα Γ8 ὨᾺ 
{πε οἷά, Νυιι. 4. 1 Ῥαγα]. 15, ὅ. Αῃὰ δι δᾶ, “ Εσγδηϊ ᾿}ἰὰ νεΐεγα, 
Ὠοβίσογιιτη ἀντίτυπα, ἐτετηρίστία, ἩδὉ. 9, 24. [ἢ μγϊπ)ὰ 18 Εςοἰοοὶδ 
ῬΓῸ ἢἀδ δγϑηῖΐ ἀοῶβ, ΒΓῸ ἀοηὶβδ πλληϊθίεγία. ὀ Βυϊΐί δεοδαγθαϑι, ἴῃ 8 
Ἰεδγηδα Ὠιιββογίατϊίοη οἡ (ἢ 8 τϑσβα, (ἴῃ δ Οὔ δ8. ὅ8ου. ὑ. 80---88.) 
τη Κ56 {Π6ΓΘ ἰθ 8η δἰ πδίοη ἴο ἴῃς αἰ εγθηϊ τηθᾶβιγο οὗ πεῖ οἵ οἱἱ 
Ρουτεά οὐ ἴπδ Ππεδάβ οὔἢε Ῥυϊδδίδ: ἴος ἰῃς ΗΟἷγ ϑρὶεῖς ννὰβ ρουγοῦ 
ου Ομγιβεϊδηβ ἐκ μέτρου, Οὐ ΟὨ οί οὐκ ἐκ μέτρου, οῖ. 8, 88. 
ΗΦΌ. ,, 9. 

Τ.Ὰ59 ἴῃ (ἢ οδϑὲ οἵ ἴῃ Δμοϊορία οἵ Μεπεηΐὰβ Αρτίρρα, ἰῃ {Πα 66. 
Ἰουγδαιθα οχϑιϊοη οὔ [ἷν, ὦ, 82, ὅ:6 αἷἶδὸ (Ἰδλθῃδ δὰ (ογϊηίῆ:, οἰϊοὰ 

ΗΦ2 
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τίβοη, (ἤθη, 8 τηδάθ ἢ {Π6 Ὀοάγ οὗ (ἢ6 (γί βίη 
ΟΠατγοῖι, σοηϑἀογοα 8ἃ8 δὴ ΕΟ] Θϑἰαϑίῖσαὶ δοοιθίυ. 

Πράξις τουϑί Ποῖα Ὀ6 τοηάογοα οὔῆοε, πιϊηϊδέγῳ, 
εὐϊέῳ. Οηἡ τΠ6 βΒϑηξπηθηΐ (48 ἃρρί!6α ἴο οἰν!] 80- 
οἰοίγ) ΝΥ εἰβίβίη οἰΐ88 Ευιβίδτῃ, οἡ οι. 1]. κι Ρ. 719, 
16. ὅρα δὲ καὶ μαρτυρίαν, τοῦ οὗ πᾶσι πάντα τὸν θεὸν 
διδόναι, οὔτε κακὰ οὔτε καλὰ εἰ γοῦν καὶ εἶδος κακὸς ὃ 
Δόλων, ἀλλὰ ποδώκης. 

ὅ. οὕτως οἱ πολλοὶ ἐν σώμα ἐσμεν ἐν Χριστῷ. Ἡρτα 
Ψ6 Ὦανα [6 δΔροάοϑβὶ8 οὗ (ῃ6 σοπιρᾶγίβοη. (( γο]] α5.) 
Απὰ {18 τοϑίβ ἴῃ οὕτως, ΨὨΙΟἢ πηᾶῪ Ὀ6 Γοηάαδγοά: 
“««Τῆυ5, ἴῃ [Π6 δρρ[᾿σδίίοη οὗἁὨ 1[Π18 σοιῃραγίβοη ἴοὸ [ἢ 6 
ΟὨγιβιίΐαη Οῃυγοῆ." Κορρθ ἴΔΚ68 οἱ πολλοὶ [ὉΓ πάν- 
τες. Βυῖΐῖ ἢονονοῦ ἰπδῖ ΡΙΠΟΙΡΙ6 ΠΊΔΥ ΔΡΡΙΥ εἶβ6- 
ΨΏΘΓΟ, [Ὁ 18 ἤ6 7 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο Ὀ6 Γαβογίβδα ίο. Οἱ 
πολλοὶ βρη 68 “Ὅτ [ῃ6 πιδηγ,᾽ [ὉΓ οἱ ὄντες πολλοὶ, 
“6 ΠΟ ΔΙῸ ΠΊΔΗΥ," ἄς. δ6ε61 (ογ. 10,16. ΤΠ 
8686 [Π6η 18: “Τὴ ||Κα τηδηηθῦ ψ6 (τ βιῖδ}5, [πουρὶ 
ΤΊΔΗΥ, ἃΓ6 Οη6 Ὀοᾶγν, ἔνα θθθῆ υῃϊϊοὰ Ιηΐο, ἔοσγιῃ 
οὔ Ὀοάγν" ἐπ (γιβῖ, 1. 6. 1ηὴ γτεβρθεῖ οὗ (ῃγίβί, σοη- 
ϑἀογοθὰ ψ τ ἢ ἃ τοίδγθηςσθ ἴο ἢ πὶ ἃ8 ἴῃ6 Ποδᾶ οἵ {Π6 
ΨΠΟΪ6 βοοίοιγ." δἢὸ ζ45Ρ135, γῆο τϑηάθγβ : “ δρυΐ 
᾿υ] 8 βοσίείαι18 ἀπ (ἸΠγιβίας δϑί, 88 δ00 4υ 8416 Π10. 
ἀυϊο δ ρεάθ τηθίϊδίαγ, ἤθα 6 βρογηδί 8], 4110 
τ ηΘ6Γ6 αἰΐανα ἀοία ογηδίιπ)." ὅθ Ερἢδθ8. 1δὅ ὃς 16. 
ψνοίβίοιη γοίθιβ ἰο οι. 10, 8. ὅ, 7, 11 ὃς 18. 1 (ον. 
12, 2, 

Ὦγ ατοῖίιι5, Κορρε, ἴοο, ΘΟΙΏΡΔΓ 68 ϑϑῆδοβδ ἐδ [γὰ, 2, 31., δηὰ Ματο. 
Απίοῃ. 7. ὃ. 18. οἵον ἐστιν ἐν τοῖς ἡνωμένοις τὰ μέλη τοῦ σώματος, 
τούτον ἔχει τὸν λόγον ἐν διεστῶσι τὰ λογικὰ, πρὸς μιάν τινα συνερ- 
γίαν κατεσκευασμένα. ΒΟ ΚΊεΥ αυοῖα8 (Ἰς. ἐς ΟΠ 8,5. Νοτ ἰ5 (ἢ 8 
δοτῃρδγίϑοη ἀπκηόνῃ ἴο {π6 ει ὙΥΙΕΣ:. 80. 5ΥΎΠΟρ. ϑοἢδσ. ῥ. 
18, 64. (οἰτεὰ ὈὉγ ϑεποειίρεη.) ϑίουϊ Ποιὸ ἴῃ ναγία αἰν᾽ ἀϊτυῦ πιθι- 
Ὦγα δίᾳυβ δγίἰουΐϊοβ, σοσί 8 συδαΐ θι}9 δ: 0ἱ ᾿ηνι σθαι ἰΏΘΧΟΒ εἴ βιιργα 
ἰηνίοοιῃ οἰενδίοϑ; 6 αυλθυϑ ομγηΐθυ8 ἰδίλθη Ἔχϑυγρὶῖ ὑμυπ ΘΟΓραδ. 
δίς. χυοᾳᾷς οπηηΐᾷ ογεδίβ, 4116 πῃ τη 5 διιηΐ, ΠῃΘ Δ ΌΓΔ δι δι ρ γα 
8686 ἰηνισθῖλ αἰθροβίϊα, εἴ ᾳυληᾶο οτηπία ἀουϊο οτγάϊῃα οοηβίἀδι- 
ἀητυ, ὑπ} διιηΐϊ σΟγρυ8. Δὰ ᾿ηϑῖδγ 16ρ]8, 4:6 'ῃ νδυ!ο8 εἴξδιω ἃγ- 
τἰου]οϑ ἀϊδιγιυυΐα, εἴ αηυτ ἰδεθ σΟΓρῃΒ οϑῖ, 

π Ὑγεϊβίείῃ 88 ἢῈΓῈ ἃ νϑδὲ Ὡυτηθεσ οὐ (ΟἸδβοῖολὶ ηυοίαιίοπα, 
ΒΟ δΓ6, Βούγανερ, οὗὨ {16 ἱτπηρογΐϑηςα ; βίῃθβθ {ΠεΥ δΓδ ΠΠΕΓΟΙ 
ΡΆΓΑ]]οἱ Ἔχϑιηθ 68 οὗ-α ρὮΓαθα ἴ00 ἔδυ ΔΓ ἴ0 Ὠδοὶ δὴν ἱἸΠ]υδἰγαιϊίο, 
ΒΌΟὮ, 88 6486 (ΟΓ 611) τἰπῶπι ΠΟΥΡιι8, 
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ὅ. ὁ δὲ καθεῖς, ἀλλήλων μέλη. ΤῊΐ8 Οτοί8 δηά 
οἴδογβ Ἔχρί δίῃ 85 ἃ οοῃβίγυσίοη οὗ (ἢ6 βἰηριίαῦ νι ἢ 
{86 ρίαγα!, ὈΥ ἴπ6 ἤρσαγο. Βγῃ{ 6515. Βαϊ 1η {{}|8 (Π6 ΓΘ 
8668 ΒΟΠΊΘ Πρ ἴοο ἔογιηδὶ. δβᾶγοθ, ΒΙδοκν), 
ΟΠ, ἀπά Μδοκηῖρῃῖ, σου]ὰ ἀοίδηά {Πα ᾿γγορυ ἀγγ 
Ὁγ τακΚίηρ (η6 καθ᾽ ἴον κᾷθ᾽, 1. 6. κᾷἄτα, σοηίταςί οὗ καὶ 
εἶτα. ΜΏΙςἢ, πον ονογ, 18 ηυ116 ἰηδατη!580 1.6. ΤῊ6 
{ΓᾺ ἢ 18, 1}15 15 δὴ 1Δ]Ἰοὐ10 4] ρἤγαβθ, Ὡ Κη (0 {Π6 
ΟἸ5815 4] ψυγίθγβ, δηὰ τῃογρίογα βοϊθοϊβϑιϊοαὶ, [ῸΓ καθ᾽ 
ἕνα, οὗ ψ ἢϊο ἢ} ψὰ πᾶν δηοίμογ ὀχδιρία ἴῃ 8 Μδοο. 
ὅ,34. Τῇα βθηιπηθηΐ 15 Ψ6}] Ἔχργθϑϑθα ὈῪ  Δϑρίδ, 
88 [ὉΠ] ον : ““ἴὕηλαὶ (ΓΙ ϑδηδπ) βοοσίοίδίθηι ΘΠ ςὶ- 
1η118, 864 φυϊ θοαὶ ηοσιγΓι Ὠαθοῖ νᾶῦῖα ἡδροία πηατυὶ 
σομηηοαϊ ργοιηονθηαὶ οδυδὰ ργοσιγδηάᾶ ; ἢθοα 408- 
΄αο τὸ ρογαραὶ ἔυρταίᾳι!α πολυπραγμοσύνην, 5640} {8- 
θη πΊ8 18 Π|.᾿ 

6. [πὶ {Π6 βίγ]6α οὗ (18 βδαηίθηςθ {Π|676 18 8016 'γγδ- 
συϊαγιῖῖγ. Ἡδηςδ οἡ {Π6 σοηδβίγυοσίίοη (οιηξηθηίδίονιβ 
ΔΓ6 ποΐ ἀρτοϑά. Μδην γϑοθηΐ οἵδ ἕο ον [ἢ 6 πηριμοά 
οὗ Εταβγηυβ, ΗἨοιιθογρ, δηᾶ δομοοιίζθη, πδιιοὶν, ὈΥ 
7οἰηίηρσ (Π6 ψογὰ8 ἔχοντες δὲ χαρίσματα ΜΙ (ἢ 6 ῥΓγδ- 
οοὐϊηρ ψοτάβ; ἰακίηρ δὲ [ῸΓ καίπερ. δα Κορρδ δηά 
“χ5Ρ15β.. Βιυιῖ [Π18 15. ᾿8 016 ἴο τΏΔΩΥ οὈ]εοίίοηΒ, Ὀοίἢ 
ἴῃ τοβρθοῖ ἴο δοῃϑδίγιοιοη πὰ 86η86, ψῃ]οἢ ἢδνα 
θθβθῃ ΡΥ βίαίθα Ὀγ ἢ, ψῃο δ α8 : ““ΜΙΒῚ αᾳυϊάεπι 
ν. δ. σοιηράαγδίίο 1ηΐἴ6Γ σογραϑ ῬΠΥΒΙσ ΠΏ 6] 0846 
τΘρ γα ἄϊνογθα, οἵ σογρ8 8ρ᾽ Γ8]6, 6] 5416 πη6Π1- 
Ὁγὰ ρϑηϊζα8 δυϑβοϊαία ᾿ηϑιι11 ναοί ἂὸ Αροβίοϊο, 
γοσγ. 6. σοηδϑοοίδγιιη, ᾿ηἀ46 ῥσοηο ᾿ρεῖα ἤυθη8, που 
βοίϊιιαι ἀδαιποϊί, 8.84 οἱ οδάδθπιὶ οροῖὰ ουπὶ Δα] Οἢ]ϊ- 

ἘΞ Θ᾽]δάδ ΘΟΙΏΡΔΙΕ5 εἷς καθ᾽ εἷς αἱ Ματκ 14, 19., δΔηὰ οὔϑεγνεβ, ἐπα 
ἴῃς Ηδθγεννβ υ86 ἴΠ6 ποιηϊηδίϊνεβ δυβοϊ εν. Κορρθο δοιηρατγεθ ἀνὰ 
εἷς αἴ Αρος. 21, 41. Βυϊ ποης οὗ ἴΠε86 ἃγα ραγαὶεῖ. [!ἢ 1}:6 μθ8- 
δᾶρε οὗἨ Μδσκ ἴπεγα 18 ἃ ριγε ΗδεὈγαΐϊβιη : δηὰ 88 ἴο ἴϊ6 ὑγποΐρ!α αἴ 
ἴῆ6 ποτηΐϊηβίϊνα δοβοίαϊα ἰϊ ἀο68 ἢοῖ θγα Βρρ)γ. ΝΙῸΣ ἷ8 ἴῃ ἀνὰ εἷς 
ῬΒΓΆΪ16]; βῖποα ἐδεγε ἴὨμεγα 18 8: ΠΡ ΪῪ δῃ εἰ} } 0518 οὗ ἕνα (Απρ] οδ, “Οη6 
ὃν οὐδ᾽) : δηά ᾿ξ ἰδ ἔουιπαὰ τνυϊϊπουϊ (ἢς εἷς ἴῃ αἰδιγί δα να Ξεμί 066, 
τ» δυβηοϊεηϊ ἴο σοηβίογ [ἢ ρῆγαθα ἰῇ 4υδδιίίϊοη 88 ἃ ρορμίαγ ΟῊ 6, 
δηὰ “μὲ φεπετϑ. Νον ργορτίεῖγ οὗἁ ἰδηριιαρ σουϊὰ γεαχυΐγε (88 
Κορρε ϑυρρεθῖ8) καθ᾽ ἕνα πάντες, ΟΓ οἱ καθ᾽ ἕνα, ΟΥ (85 Ρίϑοδίοῦ 
888) ὁ δὲ εἷς ἕκαστος καθ᾽ ἑαυτὸν. 
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[1ο6 σοη]αιμρὶε ἢος 86ηβι : οὐπὶ [4406 ἀϊνογεα ἀοη8 
Παθοδπηι8, ν. 6. ργορἠεέϊαηι, ἨΔΡΘδτηυ8 Θ8Π|, δεομῃ- 
ἄμηι απαϊορίαπι βαεὶ. Νοβίγα Ἔδχρ]οδίῖο ρ6γ 800 16- 
τηθηΐαπλ νοὶ ἔχωμεν, ἀπὸ κοινοῦ ΤΟΡΘΕΙΙ, νοὶ προφη- 
τεύωμεν, δος ται! οπῖθυ8 συ, ἰῃ αυἃ 58}Ὀ}06 ναὶ εχ 
δη(οοοραθηςθυ5, νοὶ οχ σὰ ᾿ρ8ᾶ, νϑγθυπὶ δἰαιιοά βυῦ- 
1π|6]ΠἸΠριζαγ, ἢ6ο βθοοροὸ Αροβίοϊ! δάνογβα οδῖ. Αροϑ- 
(οἷ Θδηΐπι οἠηηΐηο ἢϊς διἰμοτγίδίϊομα αἰἰχαὰ ἀδίῃπρ!- 
ἴὰτ. [Ια τηδηϊϊϑβέιιπ) εδὶ δχ. νοῦ. 9. ἡ ἀγαπὴ ἀνυπόκρι- 
σος, 1. 6. αΜΊΟΥ δὶἐ ποη ἐμοαίμδ. Ὅτ δαπηοπηο δηῖ6- 
οαἀδηζθυ5 νοῦ ῖ5 ϑαπάθῃῃ νἱπῦ οἵ ὨΔΡΙτ)Π| ΟΠΊΠ]ΠΟ 
νηὐϊοςαί. Εἰ βθηβϑυβ ᾿ϊ6 σοηνθῃ ἢ Γ88111118 ΠΑΒΟΙΓῸΓ 
οἰϊδῖῃ οχ νϑγῦ!8 118: ϑέυ6 ηιϊηϊδέογίμηι, νΘυβο ΕΓ ἵπ 
πιϊπϊδίγαπάο. ἃ οπὶπὶ νυἱ]ὲ Αροβίοϊ5, αὖ Ποῃ 818 
σοηβθοίθυΓ, αιδη} αἰ185 ΠΟΌΪΒ ἃ [2.60 σοιηπηῖ588 51ηΐ, 
Ὧ66 ν. 6. δὰ ἸηἰοΓργοίδη δι δογιριιγὰπι 81141}8 δος 6- 
ἀδῖ, οι διακονία σοι Πη15884 658..᾽ [[σδηηοΐ, ᾿Πογαίογο, 
θυι ρστγοδιὶν ρῥιθίου 1Π6 οσοιμηοη σοηϑίγιςοιοη δηΐ 
ἰηἰογρτγοίδίοη, ψῃΟἢ 15 Βαρροτίοα Ὀγ (Π6 ατοεῖκ [ἡ- 
ἰογργθίοιβ, δηά νηοῦ οὐ τηοάδγη (οἰηηιθηϊδίοῦβ 
ψοῦ α ποῖ ([ {π1ΠΚ} ἤᾶνα ἀδνίαιοα ἔγομμ, δά {Π6Ὺ 
Γαδ {Π6 τηδϑίοεὶν ἀϊβουδϑίοη οὗ {πΠ6 ψ ἢ ο]6 ρῬββαᾶφα ἴο 
θ6 ἰοπῃὰ τη Ῥῃοίία8 ἀρ. (Βουμηοη., Ψ οΪ 18 του ΠΥ 
οὗ (δὲ στοδί (γος. ὙΠ ἔχόντες, [Π6η, 15 ἃ ΠΟΠῚ1- 

ἘΜ. Ἰϊμἱ8 ν»ῖ]} ΟὨΪΝ Ῥδγτΐς πὲ ἴο ρίνε ἃ 8] σῃς δκείςἢ; οὗἁ 
οοηΐρηῖ8Β. ““ΤἬΘΓΟ ͵8 (ϑᾶγ5 ἢ6) ἰῃ ἔπ βθηίθηος ἴννο ἤζιιγεϑ, [6 ἀπὸ 
κοινοῦ, ΟΥ̓  Ζουρ πη, δηἀ [ἢ 6}}} 0815. ΤὭιϊ8 (ἢ6 ἔχοντες τηιϑῖ Ὀ6 
ἴΔΚΕῺ αἱ δϑοῦ πθοθε ἀπὸ κοινοῦ, Δηά δἀαρίεἀ ἴο οἰγουμπηβῖθησεβ8.᾽" 
““Ὑεῖ (οοηἴΐητιεβ ἢ6) βοιμεί ΐηρ; ἰδ ἰεξζ ἴο σοτηρ]εῖα ἰπ6 ἰμουρ τ, ἃ5 
μενέτω ἐν ᾧ ΠΥ Σ ἕκαστος χαρίσματι; ἢ ἀρκείσθω, ἂν στοιχείτω, 
ἢ τι τοιοῦτον" οἷον, εἴτε προφητείαν ἔχει τις, εἴτε διακονίαν, μενέτω 
ἕκαστος, καὶ ὁ τὴν προφητείαν ἔχων, καὶ ὁ τὴν διακονίαν, καὶ ὁ τὴν 
διδασκαλίαν, καὶ ὁ τὴν παράκλησιν ἔχων, ἁπλῶς ἕκαστος, ἐν ῷ 
ἔλαβε χαρίσματι. Ηε ἴδδη ῥὑτοοεεάβ ἴο ἀοίοηα πε ἐχίγειμε!υ ὅρυ- 
Ταῖϊνα βῖγ}]6 οὗὨἨ (ῃ6 Αροβίϊθ; δηά ὃς ρτδηΐβ, [ῃαϊ (Ποὺ Ὦ δὴ αἰϊεητίοη 
ἴο ἰδΓηΊ8, 50} 068, ἤρΈ ΓΕΒ, σοτῃροβιίίοη, ὅς. 18 ΟΥ̓ ᾿1{{|6 ᾿Ἰ)ρογίδηοα, 
σοι ρα ἰο 1Π6 σταηάδιν δηὰ τηοτηθηΐουβ ἢδίυγα οὗὨ ἴἢ6 βυὈ]θοοίδ, 
γεῖ (πὸ Αροβϑί]ε οοῃἀεβοθβάβά ἴο 086 ἴῃεβθ, [παῖ ἣδ πιὶρἢϊ ζαϊη ὈΡΟῺ 
ἴῃ τηΐϊηβ οὗ τῶθη ἴἢ6 τογο, δηὰ ἄγανν ἰἤδχ ἴο βαϊταϊΐοη. “" [ (ςοῃ- 
[ἰη68 ἢ6) ἴἢ6 Αροβί]Ὲ ἢδα δοϑίαϊ θα ἔγογω ἰἤθπιὶ, ϑομε νουϊὰ Ὦανα 
ἀλγεὰ (ὁ σἤδγρε πὶ τυ ας βοΐ ΠΟΥ ἱῃ ΡΟΥΤΕΣ οὗἉ Ἰδιριιαρο, ΟΥ νυ (ἢ 
ἰἀϊοιίβπι, ὅπου καὶ νῦν τινὲς μὴ συνιέντες τὰ τοιαῦτα, ἀπειρίαν αὐτὸν 
τῶν τοιούτων ἔχειν ἐξ ὧν οὐδ᾽ αὐτοὶ συνίασιν, ὑπολαμβάνουσιν. 

Φ" 
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Ὠδίϊνι8 ΡΘηἤθη8, ἔγοπι ἢ] Οἶ ἔχομεν πηυ8ί 6 τορεδίοθὰ 
δῖ ϑδοὺ οἶδ, δῃηα 480 ϑσἢ 8 νϑγὺ 88 ἰ8 βιι δ 0]6 ἴο 
186 παίιγα οἵ {6 ρῆγαϑβθο. Τῇ βαπίθῃςα οχίθπάβ (1 
οοηςεοῖνθ) ἴο {πα οηα οὗ νοῦ. 15. Ὑδι 1ἴἰ 185 αΠῆςσυϊς 
ἴο τϑοοηοῖα (Π6 ἰαἰίον οἰδι)868 ψ| ἢ δὴ ποίίοη οὗ 
οογγθοῖ βγηίαχ. [}η ἰγϑῃβίδιηρ, 1 18. Ποῖ ΠΘΟΘΘΒΆΣΥ 
ἴο δανογί ἴο βνθσυ ρϑγί!οιυΐαγ, θὰ} σοηϑ} ἰἢ6 ρβῃ6.- 
Γα] ἰἸηἴθηΐ οἵ ([πΠ6 ΑΡροβιεῖβ, ψ ῇῃϊ]ο}} 88, ἰο Ἄχοῖῖθ τ 6 πὶ 
ἴο {Π6 Ζροδίουβ δζογοῖδα οἵ (6 νϑγίουβ αἱ 8 δηῆ 
δἴασοβ οὗ ἃ (Ἰ γιβιίίδη ; δο, οψδνογ, [δι ἰἴο88 ψῇῆο 
Ροβ868866 {ῃ6 Ὠρῇογ Κιηα8, δῃου]ὰ ηοἱί ἰ ψαγί οΟΥ ἰἢ- 
(ἀγα ΠῚ ΟΠ6 8δῃηοίοσ. 

6. εἴτε προφητείαν, 800. ἔχει. ἐχέτω αὐτὴν (1. 6ι 
χρᾶσθω) οτ ἔχοντες, ἔχωμεν, ἰ. 6. προφητεύσωμεν. Οη 
1ῃ6 παέμωτγο οἵ [}}]|8 προφητεία ἰῇδγα ἢδ8 Ὀ6θὴ σοπβίαθγ- 
ΑὉΪ]6 ἀϊβουϑδίοη. δε Κορρεο, Εἔχο. 8, οἡ Ἐρίβί. δά 
ἘΡἢ., ἔσο ψ ]οἢ ΒΒ οβθηηγ. ἀαἴ81}8 [ἢ 6 {0]] ον ης ρϑΓ- 
{ἰου}]18γ8 : ““ Προφήτις, Δ, 1 βΈΠΕΓΘ αϑί, 4ι]156411}8 
οὐ 60 5ιηρηϊαγιὶ αυδάδη) ΓΑιΙΟηΘ δδί σοη) ποία 8, 
σα! δι τονοϊδί, αυδ δηΐθα οἱ ρᾶγιη σορηϊΐα ἢι6- 
ΙΔηῖί. Εχίηθ6 νϑγΓ148 δοοὶριί βρηϊῇοδίίοηθβ, υἱ ἀ6- 
ποίαί Ὠοιμϊηθπ), 411] ργοΐογί νδίϊο! 8, ν 6] ἀγοάηβ 8110- 
Τιπὶ ΠΟΙ ΘΟΠ81|8 Γοίοριί, νοὶ 8010 Βρ᾽Γι}8 
ἀἴν!η: ἱγηρΐϊδϑυ δὰ ἀοσοηάμμπ), σοὨογίδηαιπ), σΟη80- 
Ἰδληδυϊηᾳ 6 ἀβϑΌΓρΙ, να] σαγπηθῖ αἰ] 1.8 1ΠΒΡΙ Γαΐ!" 
ἀροδηίδί. Ηος Ἰοὺ προφητεία νι] ἀοίι!" 6886 ἀοηυ τη 
δ] υβηιοαϊΐ, 4αιιο Ὠοηη0}}} (Ἰ γιϑιΔῃ:, δἰηρσιίαγὲ φμοάασηι 

Απὰ ἱ, οὐ {π6 οἴμεν ἤδη, μα δὰ ὑδβεα (Ποῖ ρεγρείυ δ! !} Υ, (μα Αροβ- 
1011. 8] ΟΠ γδοῖον ἐν τοῖς παρεωραμένοις ἐτίθετο. [ἢογε 1 τηογ [ἤδη 
δυδρεοῖ ἃ σοΙτυρίίοη οὗἩ πε ἰεχῖ ; (πουρσῇ ἴπ6 Εαἰζοῦ Οὔϑεγνεϑ δ 8]- 
ἴα εἰϊεπείυπι. [ σοη)γεοΐιτα ἐν αὑτοῖς (ΟΥ αὐτοῖς) παρεωραμένοε 
ἐτίθετο, 5.0. ἃν. ““Τῆιιθ, οοπμτίηυεα Ῥμοίίυ8, διήτησεν οὖν συνετῶς 
καὶ καντασόφως ἄμφω" ἐχρήσατο μὲν γὰρ ἐκείνοις, ὥστε δεῖξαι ῥάδιον 
εἶναι βονλομένῳ τὸ τοιούτον, καὶ ὅτι οὐκ ἀγνοεῖ" ἐπέμεινε δὲ τῷ 
᾿Αποστολικῷ χαρακτῆρι, τὴν εὐγενείαν καὶ τὸ ἀπερίεργον καὶ καθαρὸν" 
καὶ αὐτοφνὲς τοῦ λόγου τιμῶν." ι 

Εγοτα ἴῃ δῦονβ ουγίουβ ραβϑθᾶρ8 γγχὲ ΤΥ ἰδᾶγη, ἴπαῖ ἰῃ6 ἀΐδμυζοα 
δῦουϊ {πΠ6 δἰγ]ε οὗ Νενν Ταοβίδηγχηϊ ννεγε ποῖ ἀῃκηοόσῃ ἴῃ [06 ΘΔΓΙΥ͂ 
δζε8, δηαὰ να 866 ἡνδδί δἰά6 Ῥμποίϊιβ ἰοοκ, Ηδα δε ᾿Ινοα ἴῃ (ἢ 86- 
γϑηίθαηη σοπίυγγ, πα τγου]ὰ πᾶνε ϑιγοηυουϑὶγ ὑδι116ὰ ον (Π6 Ρυ ΓΙ 
Δ ἐνθῃ εἴοραποα οὗ 81. Ῥαιυ} 8 δίγὶα, δπὰ νουἹὰ ἤανε Ὀδθεῶ δ δι 
ΤΏΟΓΘ Τογαηἀαρὶε οοιηθαίαηι τη αοογρίυϑ δηά ἢ 8 ΘΟΏΣΡΘΕΓΒ, 
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δρίνἱἐμ8 Ἰ)ὶυΐπι αδγερίὶ ἀοοοδαπέ." ΟἌτΡΖον (868 ἴ 
ἴο ἀδηοίθ δῃ ἤμπέογρυεξον οὐ ϑογὶ ρέμγο ; δηὰ ἢδ {Π|Πη}Κ9 
ἀπαὶ (6 ἀναλογία πίστεως 5ἰθηϊ1ῆδ5 τ δγίϊο]65. οὗ 
αϊ!], δΔηα ἢοαὰβ οὗ (Πγιϑδη ἀοοσίγηα ἰδ! ἃ ἀοόνῃ ἴῃ 
ϑεγρίατο. ΤῊ]}8, ἤν νοῦ, 8665 ἴοο [Ἰπλϊ6 ἃ ἃ 56η586, 
88 106. οὔῇογ οἵ Κορρε δηά Βοββθῇμῃι. 18 ἴοο ναρᾷθ. Ιὲ 
βῇουα γταῖθοῦ ἀρρθᾶγ ἴο ἀθηοίβ οὔβ ψῆο, Ὀγ Πινίηα 
᾿ηβριγαίίοη, ηοΐ ΟὨΪΥ ἱπίογρτγοίεα ϑδεγιρίαγο, Ὀυΐ 6χ- 
Ἰαϊηδ ἃ δηά 86ε( ἔογιἢ 4}} [Π6 τηγϑβίογιθβ οὗ τ(ῆ6 (098- 

Ροὶ, δῃὰ μι οἷν ργθδο θα δηά δχῃογίθά, ἔον [68 
Ῥυτγροβαβ8 οἵ (γϊβίϊδη σοηβοϊδίοη. δὅ0 1 (ογ. 18, 9. 
“ ΤΠουρ 1 πᾶν 41} ρσορῆδου, δηὰ υπάογβίδπα 4} 
τηγϑίοσι 68, δηα 41} Κηον]εάρε.᾽" Νον {15 15 ἀϊγοοϊοά 
ἴο θ6 ἄοπο κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, οἡ ΜΏΙΟΝ 
ψογάβ τηὰοἷ ἢ848 ὈΘΘη νει θη. (866 )γ. (ἰδιρὈε11᾽8 
Ἠιι88ογί. 4. ᾧ 18.) 11 βθϑπηβ8 εἰθαγ {πὶ (ΠθῪ οδηποῖ 
6 ἀκοὴ ἴῃ {Π6 5686 Δ8βϑρπῃοα Ὀγ {Ππ6 Εοιηδη 5.8, )ηά 
8016 Ῥτγοίθοίδηξ (ὐοτηπηδηΐϊδίογϑ, (858 Ῥασϑοὺβ δηά 
Β6Ζϑ,) οὐ θ6 βϑιρροβθοά ἴο γϑίδι ἰο ΔῊΥ ογοθά, οἵ αγέϊ- 
οἷος φῇ 7αἰξὴ, οἵ ΜὨϊςοἢ, δὲ {Π|18. νϑῦῪ θδγὶυ ρεγίοά, 
{Π6Γ6 ρρθᾶΐβ ποί ἃ νϑϑίρα [ἢ Θοο  Θϑιδϑιϊοαὶ δηιί- 
αὐ." ΝείΠοῦ 15 1 ἀρΥ ΘΔ ]6 ἴο {π6 ἔογεβ οὗ [ἢ 
ἴογπ, τ ΠΙ ἢ 18 8η ἸάἸοπὶ οί ςοα Ὀγ (ἢ6 δηζίθης Γ,6χὶ- 
σΟρΓΆΡ ΘΓ; 8ἃ8 ΟὙΤ}}}, ῆο Ἔχρίδιη8 κατὰ ἀναλογίαν 
88 ἃ Ῥἤῆγαϑα βρη γἱηρ᾽ »γῸ ταξίοηο, »γ0 γαΐά ρμογέϊοπο. 
Αηὰ 50 Ηϑυςῖ. κατὰ μέτρον ἡ κανόνα. '"ΓὮ58 56Ώ86, 
ἴοο, 58. σοηβγιηθά Ὀγ {Π6 (ἰαθϑῖοαὶ ρβ58αρθ8 οἰϊθαὰ Ὺ 
Ὗ εἰβίοϊη ; 88 Ἰ)δπηοϑίῃ. ργο Οογοηᾶ, ΨῇΟ 7οἱη8 ἴορε- 
ἴῃ6γ, ἃ8 ΒΥΠΟΠΥΊΟΙ8 τίμησις, ἀναλογισμὸς, Δηἀ ἀνα- 
λογία. ῬὨΪο, ΤΙ. 4. Ρ. 891,15. κατ᾽ ἀναλογίαν τῆς 
κτήσεως. ἘΪΔῖο, ΡοΪ!(. τῶν ἀνδρῶν ἕκαστον θέντες τῆς 
ἴσης ἀξίας, οἱ τῇ τιμῇ πλέον ἀλλήλων ἀφεστᾶσιν, ἢ κατὰ 
τὴν ἀναλογίαν τὴν τῆς ὑμετέρας τέχνης. ΤῊ Ἰεῖβ. 
ἀεῆηεβ 1: “Ῥγο τδίίοῃηβ 6]}8 αυοά ἐρ8ὶ ογθάϊζατ οἱ 
τηδηϊ δϑἰδίαηι 65." ΔΑηΐ ἢ6 τοίογϑ ἴο 26 γ. 28, 28. 

Ἃ (Δία ΚΟΥ Ἔχρίαΐηϑ ἴ οὗ της Αροεκίοϊοαδὶ ἀοοίτίθ, το τναβ τ θη 
Ἃδ6 6875) νγ6Ὲ 1] Κηοινῃ δηὰ ζβυ ΠΣ ; ὉΓ Σῖμεγ, (ο [ἢ 6 νυτϊτἰηρδ οὗ ([Βς 
ΟΙἀά Τεβιδπιεηῖ, ἔγοιη τ ΐοἢ τῃη6 Αροβ16 τιδεὰ ἴο γεξζυῖα δῃηὰ οοηνίηοα 
{π6 Φε8. Απᾶ ἴῃ ΠΕΔΡΙ ἢ βδ:ὴ6 ἸΏΔΏΠΟΙ ἃ 8 Ἐπ οχβίοοὰ ὈΥ 
ϑομοοῖίρ, δηὰ δγρζον. 



ἘΟΜΑΝΒ, ΟΗΑᾺΡ. ΧΙΙ. 105 

ἙΟγΠογηοτο, ὈῪ τῆς πίστεως 18 ΡΘΠΘΓΑΙΙΥ δάἀιηἰοά 
ἴο Ὀ6 τηρδηΐ (45 υ8ὲ Ὀεΐοτθ) τοῦ χαρίσματος, ““τῃ6 
εἰγὲ ον σύασα Ὀοβδίονοι." ὅδ0ο ΗδΓΑΥ : “" δεσοτάϊηρ ἴο 
(ἢῃ6 πηθδβιιγα οἵ (Π6 σι σοηΐδγγοα Ὀγ (οὐ, ψΠ:ς]}, 88 
10 ΨηΠ]Π ποῖ Ὀ6 δαιιαὶ, 80 Ὡϑί Ποῦ Ψ1}} (Π6 ὀχϑγοῖβα οὗ 
προφητεία Ὀ6 648]. Απά (Πυ8 Κορρα: ““νΠ}} (Παΐ 
ΤηΘΆΒΓΘ οἵ σγαοθ ΨὨϊσἢ ΘΥΟΓΥῪ οὴθ ἤδίῃ τοοοϊνοά, 
Ιοῖ ἢ Ὀδ6 σοηἰϊθδηΐ, δμόψχθ 86 πιοάμίο πιοέϊγὶ ἀϊδοαΐ.᾽ 
Αῃά, ἴῃ [ῃ6 884π|6 νίαν, Μδοκηῖρῃξ οὔβογναβ : ““ ΤὴΘ 
ΑΡοϑι[6᾽8 πηϑδηϊηρ; ἰ8, [δ΄ βιιοἢ 88 θϑη]ογθα [ἢ6 ργο- 
Ρἰιθεῖς 1πϑριγαίοη ΘΓ ἢοΐ ἴο ᾿πηᾶρΊπο, [Πδΐ ὈΘΟδι156 
δοηϊδ [ϊηρε 6 γα τονδὶ θα ἰο [ἢ6π|, {Π6Ὺ τηϊρἢ βροαῖς 
οἵ δυεγῳ ἐμίηρσ ; Ὀυΐϊ {πδ0 1ῃ ῬγοΟρ μα ϑυίηρ, [ΠΕΥ ΘΓ 
ἴο σοηῆῃα {ῃοιηβοῖνοβ ἰὸ ψ ἢ νγὰ8 γονρα] θά ἰο 1611, 
ΤὮα 838π|6 γι ΐθ γα μάνα δὲ Ερῇ. 4, 7.᾽ δ6ε 4150 (σε - 
1108, ψῆο, ροϊπιίηρ οαΐ {πΠ6 56η86 οὗ κατᾶ, δουίεῖγ οὉ- 
ΒΟΙΨΘΒ: “ὙΤΠ6 Αροβίϊα τηϑδῃβ {πδΐ τῇογα βΒῃου ἃ Ρ6 
ΒΟΠῚ6 Ργοροτγίίοῃ Ὀοΐίψοθη [6 86 οὗ [Π σ!ῆ, δηά (Π6 
εξ τοι» 

Ὠοάάεν., Βονανογ, {π|πηΚ8, (δὲ ἢ 6 βΌρροβα {{16 
Ῥγορδεῖῖς ρι το θ6 ρίνοῃ ἴῃ ργορουγίοῃ ἴο [Π6 Ἔχϑσ- 
(156 οὗἩ ἐδιτἢ, (Πδὲ 15, οὗ ἀδρεηάδηςθ οἡ (σοά, ἤθη ἢδ 
βιρηϊῆρθα ἃ ἀϊδροβιίοη ἴῃ ροηθγαὶ ἴο ᾿πηραγὶ ἰΐ, ψ6 
αν {η6 οἰδαγοϑὶ οχρ  οδίϊοη [Π6 ρΡίνγα86 1} δάπιϊ." 
Απά :πάρρά {18 15 ὨΘΑΓΙΥ {ἢ 6 88Π16 γἹ6 ν ἴῃ ψ Ὠ]Οἢ {Π6 
4ασβίϊοη 18 σοηβίἀογοα δγ [6 Βδίῃοτβ, 48 Οἢγυϑοβί., δηὰ 
81} (πὸ Οστοοκ Τηἰογργοῖθγβ. δὸ (ἢ γγϑβοβί. 179, 16. εἰ γὰρ 
καὶ χάρις ἐστὶν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπλώς ἐκχεῖται" ἀλλὰ τὰ μέτρα 
παρὰ τῶν δεχομένων λαμβάνουσα, τοσοῦτον ἐπιῤῥεῖ, ὅσον 
ἂν εὕρη σκεῦος πίστεως αὐτῇ προσενεχθέν. Απὰ Ρμοίϊι8β 
80. (Εευπηθη. 8068. νῦν δείκνυσιν ὅτι τῶν δοκούντων μει- 
ϑόνων χαρισμάτων, οἱ λαμβανόντες εἰσὶν αἴτιοι πρὸς τὸ 
λαβεῖν" εἰ γὰρ καὶ χάρις ἐστὶ, τοσοῦτον μὲν τοι ἐπιῤῥεῖ, 
ὅσον ἂν εὕρη σκεῦος ἐπιτήδειον ἑαυτὸ καταστῆσαι διὰ τῆς 
πίστεως. ὅὸ αἰ8δο υβίϊη Μαγίυγ, Αροὶ. ργίιῃ. (εἰθά 
Ὀγ Βυ]Κα]ου): Πρὸς ἀναλογίαν ὦν ἔλαβε δυνάμεων παρὰ 
Θεοῦ τὸν λόγον ἀπαιτηθήσεσθαι, ὡς ὁ Χριστὸς ἐμήνυσεν, 
Γείοσγσιηρ ἴο [κε 1, 48, 

ὙΥΒΙοἤβοονογ οὔ π 6 ἵν ᾿ηςογργοίδιοηβ ἢ δἀορίεά, 
ΟΠ6 {πὶηρ᾽ 56 618 οἶδαγ, ΠδπΊΘΪΥ, {παΐ (45 Β6Ζὰ δηᾶ 
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Οτο]] 5 ἤαν Ὑγ6}} 866} ὑπ6 Αροβίὶβ ἢγβί ἰαβ ἀονῃ 
προφητεῖα Δηα διακονία ΘΔ Οἢ ἃ8 ἃ β36η1ι5, Δηα (ἤδη ῥτο- 
οα6ἀ5 ίο δμυμηογαία {Ποὶγ δρεσῖθδ, νὶΖ. οὗ προφητεῖα ἔιυο, 
δηα οὗ διακονία ἐἦῆγοε. Αἡ οὐϑεγναίίοη ᾿Ἰπἀθοα ψῃϊςἢ 
δὰ θθθη Δη οἰ ραῖοα Ὀγ ΡῬμοίυϑ. 

ἡ. εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ. [{ 18 οἶδαγ [ἢδὲ (6 
ψογάβ διάκονος, διακονεῖν, Δη διακονία, [ποιῇ (48 ΡΠἢο- 
(108 Οὔβ6γνθ8) {6 Ὺ ὃ6 σοπεγαΐ ἰθγη8, Δηα 866 οὗ (Π6 
ΑΡροϑι|68 {πϑιηβθίνεβϑ, ἤοῃι. 11, 18. 1 (ον. 8, ὅ., γοῖ 
86 οἴϊθη, ἴῃ {ῃ6 Νὰ Ταβίδιηθηί, υ864 οὗ ϑοιης (6Γ- 
(δὶη Κιπὰ οἵ οὔἶοο8ϑ υπάθγίακοη ἰοῦ [6 σϑυδβα οὗ (ἢ8 
ΟΠ γι βιίδῃ σοὶ]! ρίοη, (σοιηραγ 1 (οὐ. 19, ὅ. 4 (οσ. 9, 
1.) δὰ δρρτορτβδιϑα (ο ἐῤοδο (Ἀγ βιίδηβ νῆο αἀ!ὰ ποῖ 
80 τη 0ἢ. ΘΙΠΡΙΟΥ {Πα βεῖνο8 Ὀροη (ἢ6 ἀοοίτη68 οὗ 
1[ῃ6 Οο8ρεῖ, 85 (ἢ6 Ἔχίογῃδὶ δῆδιγβ οὗ (ῃ6 (μυγοῖ, δηά 
οὗ τηἀινάυα}8. Αἰηοηρ [Π686 {Π6Γ6 ΕΓΘ ΘϑρΘΟΙ8}}Υ 
116 οἱ προεστῶτες, ἐπισκόποι, πρεσβυτέροι, ἃ8 Μ6]} 88 
οἴ 6.8 οἵ βοιηθν δι 1 γιοῦ γδὴκ δηἀ αἱ ρηΥ, 88 (Π|6 
ἘδδΟΟἢ8 ΡΓΟΡΟΙΙ͂Υ 80 οα]]6ὰ. ὅθ Αςίϑβ 6, 1--. [1 
1818 ρᾶβϑᾶρθ, πονϑνοσ, {6 προεστῶτες 8830 5661 ἴο 
6 σομιργθῃηθηάθά. ὅδε [ῃ6 ῃοίΐίβ οἢ νϑγ. 8. δηὰ σοιῃ- 
Ρϑγὸ Ερῇ. 4, 12. 1 Ῥεί, 4,11. (Κορρα.) 

Δὲ διακονίᾳ τηυδὲ Ὀ6 υηάεγβίοοα μενέτω. ἘΧΑΠΊΡ]68 
οὗ 8:π}|11γ δἰ 0568 ἀγα δά υςοα ἔτοιῃ Ατγίδη. Ἐρίοί. 
4,4. ὃς 8, 28. ΌΥ Βαρῇοὶ δηὰ Εἰβηογ, (6 Ἰαίίογ οἵ 
ἡ ἤοπ δυ δι 45 ἔστω (85 ἴῃ 1 Τίτη. 4, 16. ἀπὰ 2] Ί18η, 
Ν.Η.Ὶ:1, 81. ὄντες ἐν γεωργίᾳ) ; ΠΟΙ 18 ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ 8 
ΠΊΟΓΘ Β8Πρ]6 τηοάθ οὗ βυρρὶγίηρ (ἢ6 6} 0515, δά 
γα 5 [ἢ 6 8βᾶ26 8686. 

Ου {6 Κιπά8 οὗ ἀδδοοηϑ, δηὰ νϑγίουϑβ οὔἶοθβ ρϑῖ- 
ἰαὶη!ηρ ἰπεγεῖο, 866 δὶς. ΤΠ659. 1, 8602, δηά Βιηρ- 
αι Εςοὶ. ΑὩἱΙ. 1]. 4. ο. 90. 

7. εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ. Τί 15 τὶ ρὨΥ 
οὐβογνθὰ Ὀγ Οὔ! 8 δηὰ Κορρο, {δαὶ (Π6 Αροϑιεὶςᾳ 
ἴθγα Ῥγοσθβαβ ἴο δῃιπιθγαΐα δα οχρίδιη {π6 ἀϊδγθοί 
δογίβ οἵ προφητεία. 
Ὁ διδάσκων, 801], ὁ προφήτης. ΚΟρρδ ΘΧρἰδΠΒ : "“8η 

Ἰηϑρίγοὰ ἰδδοθοσ οὗ ἰὨΐηρβ8, ψ ῃμοίπογ σοῃημοη δηΐ 
ἔγοῦι ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΙ αυδγίθι, Οὐ ὑῃῃρθασγὰ οὗ, δῃά πον." 
ον (μαΐ (656 σδῃηοί 6 [Π6 858π16 ψ} ἢ {Π6 διδασκα- 
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λοὶ ὈΓΟΡΟΙΙΥ 80 οδἰ δὰ αἱ Ἐρἢ. 4, 11. 1 (οσγ. 12, 28., 
Κορρε {πη Κ9 ἀρραγθηΐ ἔγοιῃ (ἢ6 (οἰ ονίημ νογὰ πα- 
ρακαλών. 

8. εἴτε ὃ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει. Τἢο ἰογηι 
8 Μ862}} οχρίδιπθα ὈγῪ Κορρθ, “αὖυἱ «αὔδα ϑρίγιὶ 
δδηςί ἰηοἰἰδἴυ8, ρορυΐυπὶ δἀπιοηοῖ, μΒουίδίυγ σοηβο- 
Ἰδίυγ;" 48 Αςῖβ 18, 1δὅ. 1 (οΥγ. 14,8. Ηαο νουΪ]ὰ ποῖ, 
ῃοϑονεγ, υπάοιβίδηα παρ. δηὰ διδασκ. οὗ ἀϊδϑιϊηςί 
οἴἥσοβ, υὰῦ Ὀοίἢ υπηϊτοα ἴῃ {6 88π|6 ροϑοῆ. Τ8 
ἵψο ἐθγτὰβ 6 (ἢ 8445) οπηρὶογθὰ σοῃ)οϊη}γ οἵ 
[ἢο86 Ψῆο, ΘΧοο ]ηρ τη ψΨ βάοπμῃ δηα δἰοαιθηςα, υ864 
ἴο τίβα ᾧρ ἴῃ [16 (πυτγοῖ, δηα δ ἀγθ88 (ἢ 6 σοηργαρα- 
ἰίοη, ἔοσ {πΠ6 ρίγροβα οὗ ̓ πδίγιιοίίοη δηὰ θαἀϊοδιίοη. 
Κορρα {μίηκϑ (ἢδι ἔτοῃ {Π6 ροΙ οὗ τοηριι68, δηὰ 

Πϑδιιηρ οὗ τῃς κἱοῖκ, βιιοἢ 88 ἴῃ 6 (ογ Π]Δη8 Θη]ογοά, 
1 ον. 12., (ψ ϊοἢ ψγ6 ο4}} κατ᾽ ἐξοχὴν, ἐδθ σιἣβ οἵ 
ἸΏΙΓΔ6[68,) ποῖ Ὀοίηρ πιοπέϊοηδα, 6 ἸῊΔΥ ἰοΐδν (κί 
{ΠῈΥ Ψοσα ποΐ μοδδοδϑοά ὈΥ ἴῃ6 Εοιηδῃ (ΟΠυτοῦ ; 
βίηςθ, 1 (ΠΘΥ 84, ἢο ροοά τΓδᾶβοη σδῇ ὃ6 ᾿πχαρίὶποά 
ψἢγ τῇς Αροβί]α βῃουϊὰ ἤοΐ ἢᾶνα πιδάθ πηοηίίοη οὗ 
ἰῃθ. Βιυιῖΐ (Πϊ8 8668 Ποΐ ἃ ΥΘΓΥ͂ σογγοοί ἸΠ!ΌΓΘΠΟδ. 
Τῆς {πηρ. πον νοσ, 18 ὑησογίδιη, 88 Ἰῃἀθοα δζ.6 
ἸΏΔΠΥ ΡοΪ 8 γοβρθοίίηρ (η6 σοηϑι(υἱίοη οὗὨ (Π6 ρῥεὶ- 
τ! να (Ἰυτοῖ. [ 
ΤΠ6 ψογήβ ὃ μεταδιδοὺς 1 σοηβιάογ (νι Οἴ 1118 

δΔη4 Κορρθ) 88 ἰογιηγηρ ἃ αἰβιϊηοΐ οδυβε, ἰο Ὀ6 Γείεγ- 
ΓΟ ἴο (ἢ διακονία δ νῈΓ. 7, δῃὰ ἴο Ὀ6 Ιῃἰοτργοίθα οὗ 
{π686 νἱγίι 68 88 σοπηποη ἴο 4} ( ἢγιβίίδη8." Ὁ μετα- 
διδοὺς 15 (ἈΚοη ὈΥ δομορίίρ. )ἀηὰ Κορρε ἰο ἀδηοίο (ἢ ς 
ῬΟΙΓΒΟΏ ΨΠ0Ο ςοἰἰεεῖοα {πΠ6 αἰπηβ ἴῃ τῇα οπυγοῖ, δηά 
αἀἰβίσιθυϊοα {πο διηοηρ (ῃ6 ΟΠ γι βεαη ροογ; (Αςῖβ 
βρ, 8.) πκὸ τ1ῃ6 Ηθργ. Ὁ) ογ δἰ". δὲὲ Τῶρμε, οηὴ 
Μαι. 4, 48. δηὰά νι γηρα ἀα ὅγη.  εῖ. 

8. ὁ προϊστάμενος, “Ῥνα5865 ΕΟ 6918, ΒΙιδῆορΡ, γθ8- 
Ὀγίογ, Ῥαβίογ ;᾽᾽ ὉΥῚ ψῃοἢ Πδπι685 ἢδ 18 οδ]] 6 ἰῃ 
1 Τίπι. ὅ, 17. 1 ΤἼ 658. ὅ, 12. 

΄ιὰ 

Ὁ ἐλεών, “ἢε ψί!ο ἴακοβ σᾶγὸ οὗ (6 81:0.Κ. 866 

Ἐ Οἰἤογβ, ἤόνενοσ, ἃ5 Ἐοδοηϊα,, [ΐηῖς ἰῃαΐ δἱ ἐλθθο υνοσάβ, δηὰ 
ποῖ δρίογε, ᾿ΟὨλ ΠΏ ΏΟΕ5 ἃ δβίριοιηδηὶ οὗ ἴἢθ αιι165 ΠΟΙ ΣΟ ἴο 8]} 
(σι Δ 8. 
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Αοεἰϑ 6, 1, 58646ᾳ4. ὅδο ἀντιλήψεις ἴῃ 1 (ὧΥ. 12, 48, 
Τηδὶ ἐλεῶν την ἢανο (ἢ}}8 5] Πσοϑί!Οἢ ΠῸ ΟΠ6 οδῃ 
ἄοιρνί. δε 1Κ6 10, 87." Κορρα οὔβογνεβ, {Παὶ 
1 τῆ {πτοα ἰθγη8 θ6 {{|π18 αἰβι!ηρι 5Π64, ποτα Ψ1}} 
ἀπ γοῦν ὑ6 τοιηονοά ἃ αἰ ΠΟ Ὑ ψ ΠΙ ἢ οἰπογν 86 οδη 
Παγάϊν θ6 ροῖ ον γ, δηλ] Υ, ΠΟ προϊστάμενος Βῃοιυ ά 
Ὀ6 τηρηςοηρδα ἴῃ ἃ ρᾶ88ᾶρα ΗΝ τ ρἢς βθοπὶ ἴο 
{τοαΐῖ, ποΐ οὗ δος  οβϑίδϑίοαὶ πο οηΒ, θαΐ οὗ (Π6 ρ6 Π6- 
ταὶ ἀυι165 οἵ (ΠτΙΒι1Δ}8. 
0 τᾶν ἤαγίπον Ὀ6 οὈβογνοα οἡ {π6 ψογαβ ὁ μετα- 

διδοὺς, ἐν ἀπλότητι᾽ ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ" ὁ ἐλεών, 
ἐν ἱλαρότητι" {π40 6 ἢᾶνθ ποέ, ἴῃ σοηΐογιη τ 1 [ἢ6 
ΡΓΘοραϊηρ, ὁ μεταδιδοὺς ἐν τῷ μεταδιδόναι, ὁ προῖϊστά- 
ενος ἐν τώ προεστάναι, ὅτο., Ὀυϊ ἴο {Π6 οὔῇοοδ ἅγα 8130 

οϊηρα {ποβα υἱγέμοδ ΜΏΙΟΘΝ ψ γα γοαιυϊγεαὰ ἔοὸγ (Π6 
τὶρἢ δαπηϊηϊβίγαιίοη {πογθοῖ, 

Το ρῥτιοσθϑὰ ἴο {π6 σοηϑβίἀογαίίοη οὐ βοὴ οὗ {Π6 
[ογη9 ΟγΥ ΨΏΙΟἢ {Π68586 ἃγθ θχργαεββθά, ἀπλοτὴς 18 ἃ 
ψοιὰ οἵ οχίθηβινο βρη! Ἴοδίίοη; δηὰ {πο γθίοσα ΟἿἿΓ 
οὨίο ρσυϊάα ἴο 15 (Τὰ 86η86 ἦθγδ τηιϑὲ Ὀ6 [Π6 σοῃ- 
(οχί. Τῇδ δηέθηΐ (οιηπηθηίδίοσθ, δηὦ ΤΔΩΥ δπϊ- 
πρηΐ τἸηοάθγῃ οὔ65, δχρίδίη 1 ἐϊδουαἰδέψ; (8ε6 (διΡ- 
ΖοΟν, δοποεῖίρ., δηὰ νοὶ ;) ἃ βθῆβθ, ᾿ηἀθθά, 88η6- 
(ἰοηθα ὈΥ υ86, ἀπά ψη]οἢ τᾶν 6 δαπλιοα ἢδτγο, 1ἢ 
{πΠ6 ραϑϑᾶσα 6 Βρροβϑα ἴο γϑίδσ ἴο ργίυαέθ οἠανὶέῳ, 
μυϊ 1 το {π᾿ οῇῖςα οἵ ἀϊδιγιθυζίηρ οΘοιηπηοη σοηίΓρυ- 
(ἰοη8, (6 {{||8 νγ] 6 οδῇ ΠαγαΪΥ ἤδνα ρΐδοθ, δηά 
8οη6 ΟἰἴΠοΥ Ψ1}} θ6 σϑαυϊγθά, τογα δοσοιητηοάδίθα (0 
1(ῃὴ6 παδίυγα οὗ (ῃ6 (Ὠησ. Νοῦν {Π18 ΠΥ Ὀ6 Ἔχργαββϑά 
ΌὈΥ οἤδ ἴδγπ), (πα {Πδῖ ἃ ἔγθαυιθηΐ βεηβ86 οἵ ἀπλότης) 
ὨΔΙΏΘΙΥ ἱπέοργΥιέψ, ΟΥ̓ 5] ΠΟΘΙ, ὈΡΓΙΒὮ 688: ΜΙ οἢ 
Ψ1 ᾿πηο]46 Πάο ΠΥ δηα ΤΠ ρΑγ 4] ΠΥ τη (ἢ 6 αἰδύγιθι- 
[οη. Διημιηοῃ ΘΧρ δ 8 ἴἴ, ““ΟἸ8 διπλοτήτος ΘΧΡΘΟΓΒ.᾽" 

ΤΙ6 ψογὰ8 [ο] ον ηρ ὁ προϊστάμενος τῇ σπουδῇ 
Ὀ δίῃ σοηίδίη 8ῃὴ δἀμηοηι!οη ἴἰο αὐξίσοποθ ἴῃ τῃ6 

Ὁ 866 480 ἃ Ἰοηρ; αηὰ ἐχοο]θηΐ ἢοΐϊ οὗ Ὦγ. Μαοκηΐϊρηί, νϊοῖ 
ΘΟΏΟΪ 0468 ἴῃ. : ““ΤῊΘ ΡΟΙΒΟῺ Ὑ]10 ΒΌΡΡ]Σοἀ ἴδ τνδηΐϑ οὗ [ἢ6 ῥοὺὸσΣ 
88 ΟΔ]]εἀ ὁ μεταδιδοὺς, (μ6 αἰδέγίδμίον ; Ὀὰχΐ {π6 ΡΟΥΒΟῚ ῬὮΟ δἵ-" 
ἰεηάἀοὰ ἴἢ6 ἀεδιϊταῖο, (16 5. Κ, δηὰ τῆς ἀϊδίγεβϑοά, ὁ ἐλεῶν, (ἢ6 δῆ σισεν 
οὗ πιοτον.᾽" 
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ἀἰβοθαγρα οὗ δὴν θοο  6ϑἰδβϑίςδὶ οῇῖοα δης ργοϑι που. 
(5866 τῇογο ἴῃ δ᾽ 46.) 

8. ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. ΤΠ ἴοτοο οὗὨ {ἢ15 Δ πγοηϊ- 
(οη ἴο ργινδία (ἢ γιβΕ8 8 18 νΘΓΥ ΟὈν!οιυ;Ἐ 858 ἴῃ Φ 
(ον. 9, 7. “ [κεἰ Πἷπὶ σῖνα ποῖ στυάρίηρ]γ, οὐ οἱ η6- 
σοϑϑιγ." ὅθε 1 Ρεί. 4, θ.ἁ Τδιυ5 δομοοίίρ. ῥᾶγᾶ- 
ΡἤΓΑΒ68 : ““Θυΐϊ οδ]δοία Παρδῖ τ ]56ΓΆ 0118, ἤθη ἀδροῖ 
50}}Π1ςῖ{τ|9 6556 (6 ογαβίίηο, βο ἰφϑιἰᾶἃ πιοηΐθ βιὰ ἀϊ5[Γ]- 
Ριιογα." Ὑοί ἵλαρ., Αἰδογιν ἴο δἰίθηα, σἤθογῇμ] τηδη- 
ΠΟΙ, 8η4 ΚΙίπαΪγν ἀδπηθδηοῦγ, ψοι]ὰ θ6 ἃ νΟΓῪ υ86[Ἀ] 
4} ν 1ἢ Ὠΐϊπὶ ΨηὴΟ Πα ἴο νἱϑιῖϊ (Π6 51:6. Κ ογ {Π6 
ΑΙ Πϊοιοα, ὅ66 Οτοί., Κορρο, Ποάάν., αὶ Μδοκηιϊρῆί. 

9. Νον δηΔ}}ν ἔο!]ον τἢ6 ργἱυαέο νιτῖπο5 ψ ἢ] ἢ ΔΓΘ 
ἴο θ6 ουἰιἱναϊοα Ὀγ (ΓΙ 3Ε18}8 : 848 18 ρἰδίη ἔγοιη {ἢ 6 
δγίῖςἰ ποῖ Ρεϊηρ ρῥγθῆχϑα ἰο 18 ΠΡ: (Κορρϑο.) 
ΤῊ Αροϑβίῖὶα πον βῆδν 8 ΠΟῪ 4} ἰῇ6 ἀῦονθ πηδύ 6 
Δοσοιρ] 5364. (ΤΠΘορΡἢγ].) 

9. ἡ ἀγαπὴ, ἀνυπόκριτος. ΚΟρΡα οχρίδὶ 8 {ἢ]18, 
“ον ἰονψαγα8 (γι βίῃ ;᾽᾽ ψὨΙοῆ, ΠΟ ΘνΟΓ, 566Π|8 
ἴο Ὀ6 ἴοο [᾿π||ἰ6ἀ ἃ 86η86.ἁ. (ΟἸἾγγϑβοβῖ. δῃὰ (Π6 γθοὶς 
(οπηπιοηϊδίοτα Ὀοίζοσ ἀδῆπο 1ἴ, “Ἰονθ ἰονγαγά8 ΟἹΓ 
πο σῃθουγ," 1. 6. ρἠϊαπέλῤτοργψ. Οτίρθη δηά οἰ οῖϑ 
ἱηζεγργο 1{, “Ἰονθ ἰοναγά8 (ὐοα." Βυῖ {118 866 Π18 
ποΐ ἰο ἢᾶνα θ6θη ἐΐθη ἴῃ [Π6 πηϊηα οὔτ ΑΡροβιθ. [1 18 
ΔΡΤΘΘΑ͂ (Πα [Π6Γ6 18 8Δη 6}}}ρ0518 οὗ ἐστω, ἃ8 1ἴη (ἢ6 ηοχί 
οἶαυ8ε ἐστει. [πάδρ66, αἰηπηοβί 41 (Π6 6|}1ρ0865 οΥ̓ἁ {}}18 
ῬοΓΓΊΟΙ ΠΔΥ Ὀ6 5814 ἴο ὃ6 οὗ {π6 νοὶ βυδϑίδηϊζινο, 
τηοα!ῆδα ἴῃ ϑ]ρη!ῆοδίίοη δοσογάϊηρ᾽ ἴο οἰΓΟιυπιβίδηςθ68. 
ΤῊς ψογὰ ἀνυπόκριτος ΟσΟΌΓΒ ἴῃ «ζ4η168 8, 17. δηά 
δαρ. ὅ, 18. 18, 16. ὦ Τίηι.. 1, ὅ. 1 Ῥεῖ. 1, 2. Τῆδο- 
ΡὮΥ]. ρδγαργα868: “ [,εἴ γουγ Ιονα 6 υῃ6 5860 ]64, 
ἴον {Π6ὴ 8]0η6 15 1 γϑα] ]γ ἰονϑ." 

Κορρα δῃά οἴμϑῖβ ἴδκθ (6 ρδγί!ο 68 ἀποστυγοῦν- 
τες, ὅς. ἴῸγ υενῦδ. Βαῖΐ [δῖ σδῃ ΟὨΪΥ 6 ὈΥ δη ε6}}1}Ρ- 
518 οὗ ἰῆ6 νοῦ βϑυῤνϑίδηξινθΌ [Ι͂ἢ {Π18 ψ Π0Ϊ]6 νΟΓβ6 
Οτοί. ΒΌΡΡΟοΒ68 δη 8] υβίοῃ ἰο σεγίδιη ρᾶγίβ οἵ {Π6 ενν- 
18} οσοποιηγ. Βιυιῖ 10 18 τηογα ἴο {Π6 ρΓΡρΟοΞΒΘ ἴο Ὡο0- 

᾿ κ Οἡ {Π|8 Πεοάοζαῖ Σοπγδυκ8 : τῇ εὐποίᾳ τὴν εὐφροσύνην συντάτ- 
σει, τῆς μεταδόσεως ὑποφαίγων τὸ κέρδος᾽ χαιρεὶν γὰρ εἰώθασιν οἱ 
κερδαίνοντες. 
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Ὡς 6, (πὰ Ὑ εἴ5.) ον Ἐἐχοθθάϊησ!Βν ομογρεῖς ἅγὸ (δ 
[ογὴ8 ἀποστυγοῦντες Δ κολλώμενοι. ΟΥ̓ {Π|6 ἔΟΓΠΊΟΙ 
νεῖ8. δάάἀιιςσθ5 πιίθγουϑ ΘΧϑιΏΡ 68 ἴτοιῃ Ηροτγοά. 9, 
47. 6,120. Ῥαγίμεη. ἔχοί. 8, 12, 90 δι 86. δορῇ. 
(δά. (οἱ. 178. οὐ φίλον ἀποστυγεῖν, καὶ τὸν ᾧίλον σέ- 
βεσθαι. Αηἰδοϊὶ. 6, 8, 6. 1, 88,5. ὙΠΕοορἢγν!. 6χ- 
Ραἰηβ 1: ἐκ Ψυχῆς μισοῦντες. Απάὰ ἢδ ἢ88 8ανβζαὶ 
οἴδοσ {ποι γαϊοη8 οὗ ἰἢ6 ἔοτοθ οὗ (6 ἀπὸ, ψνὰϊοἢ, 
Ὠονανογ, ἢ6 ῥργθ8868 ἴοο ἔασ. ἢ σγαδβρεοΐ ἴο [86 
Ἰαϊῖον ἴογῖα, κολλάω ΡῬΓΟΡΘΙΙΥ 8ΙρΏ 1 65 ἔο σίμε, δῃα ἴῃ 
(86 πη α]6 νοίςα 18 ιι566 88 ἃ ἀαροηδηΐ, ΨΙ ἢ ἃ γϑοῖ- 
Ῥτοοδὶ 88η86, νὶΖ. ἐο ρέμα οπεβεὶ ἔο, ἐο δέϊοῖς ἐο (Κα 
ἐη6 Ηοῦτ. 31). Ηδησα 11 σοη68 ἴο 5 ην, )οδίοιυ 
αέον,, 8οοἶ, οὔδοεγυς, δἐμάν, ὅτε., 88 ἴῃ (6 ρΓεβθηΐ ρᾶ8" 
Ββᾶρθ. δἊῸὸ ΒΆΓΒΡΙΒ: “ ὨΟῺ Ὀοημπηὶ ἔτ ραὰ ργουθδηΐθ8, 
δοα ἤδρτδη 58: πηὸ σοι Ρ]Θοίθηί68.᾽" 866 4130 (άγρζΖον 
δΔῃα δομοεοίίρεη. Οη [6 εγπὶ κολλ. ΤΒΘΟΡΉγὶΪ. σο- 
ΤΩΔΓΚΒ : οὐκ ἀρκεῖ αὶ τοῦ κακοῦ ἀποφυγὴ, ἀλλὰ δεῖ προσεῖ- 
ναι καὶ τὴν τῆς ἀρετῆς ἐργασίαν. Ἦδ 4130 οὔϑογνοβ, 
{π80 1 18 πηδδηΐ ἴο Θη]οΐη ἃ διάθεσιν ἀγαπητικὴν, ““ΡΔΓ- 
ἰαΚίηρ; οὗ (ἢ ᾿ῃἰἰπ|ᾶῖ6 ἡυρ.4] ἀπ]οῇ ἴῃ σοίθγεηςα ἰοὸ 
ψοἢ Οοα ἢ88 8814 προσκολληθήσεται ὁ ἄνθρωπος πρὸς 
τὴν γυναῖκα." ΟἸγγϑοβῖ.. ἴοο, 45 ὈΘαυ ΠΥ ἀοίαιοὰ 
{πὸ οοροηθηΐ ρϑγίβ οὐ [18 ἀγαπὴ ἀνυπόκριτος, δηά 
6 σορίουϑβγ {Ππιϑίγαῦεβ (ῃς γεβί οὔ [ῃ6 βεηΐθηςθ. [ἢ 
σοιηπιοη ἢ 1η6 ατοοκ (ομμμηθηίδίογβ, δηὰ πΊΔΏΥ 
ΤΟ θΤ ΟΠ68, Π6 ΓΟρΑΓΩΒ πονηρὸν Δα ἀγαθὸν ἃ8 ΒΙρ1-: 
ἔγιηρ 8 ΠΡ] ποῦ] σοοά δηὰ ον]. Βιυιῖι 1 δββθηΐ ἴο 
(το 5, Ῥαγθυβ, Ηδγάγ, δηὰ 'Κορρε, τῃδι {πὸ σοοά 
Δηα 6}]]} 18 γϑβϑίσιοῖϊθα ὃγ {π6 οοηίοχί ἴο ῃαὶ νησὶ 15 
ἄοῃα ἰοναγάϑ ΟἿΓ περῆθοιιγ, δΔηα τῃογοίογα τη 688 
ΨὨΔίΟΥΘΓ ΠΊΔΥ 1Π]ῈΓΘ, ΟΥ ΠΊΔΥ Ὀδηθῆϊ Πίαι. 

10. τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι. [ δίῃ 
πο ηεἀ ἴο {πἰηἶκ, (δὲ 1 (ἢ18 1ΠΊΡγοβϑῖνο 1] ποί]οἢ 
[Π6Γ6 18 ἃ οἰϊμιαχ. ΕῸΣ 88 ἴ6 Αροβί]β [δὰ υ8ὲ θ6- 
ἔοτϑ σμαιρβα τΠ6πὶ ἴο ργαβοσνα ἀγαπὴν, ΜὮὨΪΓἢ 15 ἃ ρ6- 
ΠΟΙᾺ] ἰογηλ ἀδηοίϊηρ ρἠϊέαπέῤτορψ,Ἑ 50 ΠΟῪ ἢ 6 ΘΠ]ΟΙΠ3 

Ἔ ἘῸΣ (85 Οὐ "5 οὔβεσνεβ) ἀγαπὴ 848 ἤεΙε δη ἐχίθπασά εἰρηϊῆ- 
οεἰίοη, δηὰ τεϊδῖθ ἴο ἴἢ0866 ννῦῆο αἵ οοΐ, ἰῇ ΔΩΥ͂ ξθῆ86, ὈγοΟίΠΘΓΘ, 
δηὰ ΙὩΟΓΘΟΥΘΓ, 18 γαῖ 6. ΒΏθινη ἴῃ αοἰίοπς (ΠΔη ἴῃ ΤΟΣ 8; ννΒ}]6 φιλα- 
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{ποῖ το Ὀ6 φΦιλόστοργοι τῇ φιλαδελφίᾳ, ψογα (848 Οἴτοὶ- 
1188 οὔβογνθϑ) τῇ Φιλ. 8 ἃ ἀδίϊνα οὗ Ἰηβίγυιπγοηΐ, δΙη0 8 
1 ἀδῃοίθβ {Π6 πιοάδ ἴῇ ψὮ ἢ ψγν6 οὐρῇΐ ἴο "6 φιλοσ- 
τόργοι. Απάὰ ἢ γϑηάοῦβ [ἢ6 Βθῃίθηςθ {Π|18 : “1ΠΠΠπ)0 
ηυοάδπι) ΔπΊΟΓΙ8 αἰδοίιι πιαΐαο ἱπίθ νοϑ ργορθῃηβὶ, 
΄ιο 11 8οϊϑθηΐς φὰϊ 5δηρι} 18 ν ΠΟ Ὁ}0 ἰηΐον 86 7υποίΐ 
ϑιη1. (ὐδιηθγοῃ [ἢ] Κ8 τἴ6 ΑΡροβίϊα ἤογθ ἰδεῖ 
σΘΗΒΌΓΘΟΒΘ ἴΠ6 ΔρδίῃΥ οὗ ἰῃς δίοϊςβ, γθοοιῃθηαϊῃρ, 
ΒΥΠΏΡΔίὮΥ 1 (86 ροοά οΓ ον!] οἵ οἴδετβ. 

Φιλόστοργος 18 ὈΓΟΡΘΙΥ υβρ6α οὗ 16 παίυγαϊ, δηὰ 
{πογοίοσε βίγοηρ, αὔξοι ΜΝ ὮΙΟἢ 80 081519 ΘΓ ΘΟ 
Ῥατϑηΐβ δης οπ ἰάγθη: Ὀὰΐ ᾿ξ 18 4180 ΠΡῸΣ ἴο 8Υ 
οἶἢοὺ νϑῃθιηθηΐ δῇδλδοϊίἽοη." Τὴ ψογὰ 18 ἤδσα γϑῆ- 
ἀεγθά ὈΥ Τογίυ δ αἤεοέμοδι. ἘΧϑιΏρ]68, μοί οὗ 
1η6 πδίυγα! δηὰ ἤρυγαϊίνα 5686, 86 δαἀυςοα ὈΥ 
εἴ. ; 85 ΡΙαἰάγοῇ. ρῥ. 1594 ο. νουθετήσας τοὺς τὸ φύσει 
φιλητικὸν ἐν ἡμῖν καὶ φιλόστοργον εἰς θηρία καταναλίσκον- 
τας, ἀνθρώποις ὀφειλό . 2 Μδος.9, 4]. 

10. τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι. ΤΠ6 ἔογοθ οὗ 
(818 1η] ησίτοη 18 (1 {π10ὴΚ) πιυςἢ ταϊβίβ θη Ὀγ δἰ πηοβέ 
811 Οοιητηρηίβδίογθ, ψῆο ὑπαογβίδηάα 1ὑ οὗὨ ὀἀωρη έν 
(γείδγγιηρ ἴο ἢ]. 9, 4.); ψ Βῖοἢ μου βθθαὶ ἤθγα 
οιΐ οὗ ρἷίαςθ. Τῇα σοηίοχέ Γαίθογ βυρρεβίβ (Π6 1468 
οἵ γεαάϊη685 ἐο ἀο ρσοοά, Δηὰ ἰο ἰγοδὶ οἴϊεογβ ψ ἢ Κιπά- 
653, ἜΥ̓ΘΏ ΔΗ ΟΙραίηρ (δ ἴῃ 1, ΤῊΪ8 Β6η86 οὗ 
τινὴ, παιηοῖγ, (49 ϑοῦ] θυ. οχρ δίη8,) οὐδεγυαηέϊα οἕ 
ὑπιπῖα ἀκιπιαπὶἐαἐϊθ οἤίοϊα φιο αἰδὶς ἀδδοηιμδ, 16 ἰοαπα 
Ἰ ΠΙΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΓ ρϑβ88ᾶροβ οἵ {πῸ Νεν ᾿Γοβίδιηθηῖ. “ἢ 
ϑοἤ]θιι8. 50} 0} 01 Π8, 48 ΘΧΔΠΊΡ]68, [ἢ 6 ργθβθηΐ ρᾶ5βαρθ, 
δηᾶ ἔοπι. 18, 7. 1 Οογ. 192, 29. (οἱ. 2, 28. 1 'Γ ἢ 688. 
4,4. 1 Τί. 6,1. 1 ῬΡεί, 8,7. Απά {Π18 ἰῃίεσρτγοίδ- 
οη 15. βϑυρροτγίοἀ Ὀγ (Ὠῃγγϑβοβί. δῃὰ ἴ[π6 ἀτγθκ (οι- 
τηρηϊαίοθ.Ό. Τῃ6 σογαὰβ8 οὗ [Π6 οἰοαθοηΐ ΕΔΙΠΘΟΓ ἀγα 

δελφία ςοηπὶϑί5 ἰη Κἰηάγ βεῃιτηθηίθ, ἀπ ἃ βογΐ οὗ ἔγαίετσῃδὶ δϑξο- 
(ἰοῃ. 

ἈΞ Τῆς ἔογοα οὔἢα ἴογτῃ 18 οἰ θραπ τ {Πυϑἰγαῖοα ὈΥ ΟΠ γγβοοῖ,, το 
δβ : Νὴ μένε φιλεῖσθαι παρ᾽ ἑτέρον, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐπιπήδα τοῦτῳ καὶ 
κατάρχου" οὕτω γὰρ καὶ τῆς ἐκείνον φιλίας τὸν μισθὸν καρπώσῃ᾽ εἰ- 
πῶν τοίνυν τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ὀφείλωμεν ἀλλήλους φιλεῖν», λέγει καὶ 
πῶς ἂν γένοιτο τὰ τῆς φιλίας ἀκίνητα. 
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85 [Ο]]ον : Οὕτω γὰρ φιλία καὶ γίνεται, καὶ γενομένη 
μένει, καὶ οὐδὲν οὕτω φίλους ποιεῖ, ὡς τὸ σπουδάϑειν τῇ 
τιμὴ νικᾷν τὸν πλησίον. ΑΠά 80 (τΕ] 8, ΝΟ οὔ- 
ϑοῦνθβ, ἰδ {15 15 ἢοΐ τησδηΐ οἵ [6 ξοΠΟΌΣ ἄϊι6 
ἔτοτῃ δῇ ᾿ῃΐσῖοσ [0 ἃ ΒῈΡΟΣΙΟΙ, θυΐ οὗ ροοά ν}}} δὰ 
Κιπάμοββ θαεΐνψθθη θ4.8]5, ογ δί ἰϑαϑί ἰἤοβθ θοΐψθθη 
σἤοῦι πο ἀθδοϊα6α 1640} ΠΥ 51:0818.8. Τηδι δουΐα 
Οοιηπγοηίδίον 48, ἸπΠἀ666, ψεο]] ἀϊβοογηθα {{Π᾿Ὸ ρθηθ- 
ΓΑ] ἴΌγοα οὗ τιμὴ; Ὀυΐ, οἱ Δββοοσϊαἰοη8 οἰηρίηρ ἴοὸ 
ἴο ἢϊπι, ἢ6 πηοϑὲ ὈΠΥΝΔΓΓΔΉ ΔΟΪΥ 11τ1{8 118 ΔΡΡΙΙοΔιίοη, 
Τα 58οσί οὔ τιμὴ Π6γδ τηϑδηΐ ἢ88 ῃοϊῃίηρ ἴο ἀο νι ἢ 
ΒΌΡΟΓΙΟΓΙΥ ΟΥ ᾿ΠΙΘΓΙΟΓΙΥ οὗ τὰκ δηά βίδίίοη, δυΐ 
ΤΊΔΥ Ὀδ τπιυΐα δ}! } ν ργαοιβαα ὈΥ (Πο86 ΨὴΟ ἃΓῈ ΨΝΘΙῪ 
ὉΠΘ4Ό41 [ἢ βέδίοι ; 81:η66 {Π6 ΓΘ ἃγΘ ὭΔΗΥ ροΙ (8 ἴῃ 
σι ϊοἢ [Π6 ΤΠΙ͂ΘΓΙΟΓ ΏΔΥ ΒΏΟΥ Κιπάηθ688 ἴοὸ εβο 81Ρ6- 
Τίοῦ ; 80 {παῖ 1ἴ 18 {π6ὶγ τηυΐυδὶ μέν ἃ8 νΜ6}} ἃ8 ἐπ- 
ἐογεδέ ἴῃ [6886 ΓΟΒροοίβ προηγεῖσθαι ἀλλήλους, 1, 6. (18 
ΤΠΘΟΡὮΥ]. Ἔχρ δἰ ἢ5,) προφθάνειν, προλαμβάνειν. Απὰ 
{Π18 15, 1 σοησαῖνθ, {Π6 ΔΡροβί!θ᾽ 5 πηθδηίηρ αἱ Ηθῦτγ. 
10, 24. καὶ κατανοώμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγαπῆς 
καὶ καλῶν ἔργων. ΓΘ ρΡᾶ888 96 15 αἰαρδηςν γοηἀογοά 
ΌΥ 4518: ““Ηυπηδηϊΐαία πηυίυᾷἃ 5686 ΟΠ Ο118 ἀ 6 Ὀ115 
ῬΓΕ ΒΔ 18 ἰΐογ δἰΐθγαπι νἱηοῖ. Ηδγθ 'ὯΔῪ ὃθ 
ςοιηράατοα Γδοϊ(. Αρτῖὶς. 6. (οἰξοα Ὀγ ἮΥ εἴ8. δῃηά νοῦ 
Ι Πεαά᾽ αἷδο πηγβϑϑὶ ποίθά ἀοόψη.) Ψισογαπίᾳιθ τηΐσγα 
ςοποογαϊδ ρογ παι σαγιαίθη), οἱ ἐηυΐοθῆι 86 απέδ- 
Ροποηάο. ϑεϊξοοίίρσοη, ἰοο, ἢ88 δα ἀβα βενθγαὰὶ Βδ}- 
διηϊςαὶ οἰξδί!οη8 ΘΧργοββῖνο οὗ ἃ 581: Π}}}8Γ Βο πιο. 1 
του ἃ 6180 σΟΠΊΡΑΓΘ 8ῃ ᾿Π]Π}1 Δ 0]. ἤπα βοηςπθηΐ ἴῃ 
ΤΗυοςγά, 1, 810. καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν ἠναντιώμεθα τοῖς 
πολλοῖς" οὐ γὰρ πάσχοντες εὗ, ἀλλὰ δρώντες, κτώμεθα 
τοὺς Φίλους" βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν, ὥστε 
ὀφειλομένην δι᾽ εὐνοίας ᾧ δέδωκε σώϑειν" ὁ δ᾽ ἀντοφείλων, 
ἀμβλύτερος, εἰδὼς, οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ᾽ ἐθ᾽ ὀφείλημα τὴν 
ἀρετὴν ἀποδώσων" καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον 
λογισμῷ, ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστώ ἀδεώς τινὰ αἶΦε- 
λοῦμεν. 

11. τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί; τῷ πνεύματι ϑέοντες" τῷ 
καίρῳ δουλεύοντες. [ἡ 1ῃ6 ἱπίογργοίαῤίοη οἵ [Π15 νΘΓβΒ6 
{Πότ ἢ845 Ὀ6θη 0 {{{||6 ἀΙ δγθηςσο οὗὨ ορίπίοὴ ἃιηοηρ 
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Οοπιηϊοηίδίοσβ.Ό Κορρα {ἢ ηκ8 γα ἤανα ἤθγθ ΟΠ6 
Βϑηϊπηθηΐ ΘΧΡΙΘΒ86 ἢ ἴῆτοα αἰδιθηΐς ψνἂγ8 ; δηϊς 
(Πδὲ 18 {{}18: ““(οηβοογαῖθ ΥΟῈΓ ψν οἶα ΡΟΝ ΘΓΒ (0 [ἢ 6 
το] ρίοη οὐ (Ὠγίβι." ΒαῖΪ 866 ποῖ ἢον [ἢ 6 ραββαρθ 
σδῇ ὕ6 σοῃϑίἀογοά 1η {πὲ Πρς. 10 τὴ 10 ΓΑΙΠΘΓ 
86 618 {πδἰ οὗἁ {Π|6 οἰδι868 τῇ σπουδῇ μιὴ ὀκνήροι Δηἃ 
τῷ πνεύματι ϑεόντες, [ἢ ἰδιἴε6Γ 15 δἀιἰοὶ ὈΥ νὰν οἵ" 
Ορροϑβιίοη. [1116 αιιεβίίοη, Ὠοῖνονοσ, 18. ἰὸ νῃδί ἀο 
[ῃ6 ψογάβ γοϊδίοῦϑ Μοβὶ (ὐοπηπιθηΐϊδίουβ γοίου τῃρῖη 
ἴο 1Π6 ἐαέέογ' οἶδιιβ6, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες. δοίη, 88 
ΟὨμεγβοβίοιι, ΤΠΘορηγδοῖ, Μδηοοῆ,, Ῥατφυϑ, Το16- 
1.8, Οὐ  ]᾿ὰ8, ἄς. ἴο {Π6 ῥόγηιεν. Απάὰ {ἢ}18 18 ΒΌΓοΙΥ 
[τ τῆογα σερσι αγ, δηα Δρτγθοδῦ]α (ο {Π|π6 βιιυ]6εΐ οὗ (ἢ 6 
Ῥτθοθαϊηρ νϑῦβθβ8. Βοϑιά6θβ8, [6 ἰθγπιβ σπουδὴ δηά 
ὀκνηροὶ ΓΘ [ὯΓ ἸΏΟΓΘ ΔΡΡΙΟΔἢΪα ἴο δαογἔϊοη ἱπ ἐδ 567". 
οἷσο Οὗ παν, {δη ποαί ἱπ ἐδθ σαιι56 οὗ (σοά δπηά το]!- 
δίοη. Απά [τ τὺ ὃὉ6 οὐϑβογνοι, {Πᾶς ἰπουρσὶ (Π6 
ψΟΓ8 ἃγὰ οἴδη υβοά ἴογ {ῃ68 δογπιθν, γοῖ βσαγοοὶγ 
δνογ, τ ηκ, τῇ {πῸ Νὸν ΤΙ οϑίδιηρθηΐ, ἔογ {Ππ6 ἐκ ἔθ)". 

Ιη 16 δέγμοέμγδ οὔ (ἢ ρῇγαβα τησπουδῇ ὀκνηροὶ (Π 6 Γ6 
15 βοιηθίίηρ γοαιαγκαῦϊθ. Ογθ 8 5ᾶγ8 {Παϊ ““ ἔννο 
ΠΟΠΊΓΆΓΙΘΒ ΔΓ6 Ἰοϊη6α 1 ““δΙΏΠΘ 20 ΟΠ6 (δῆ ὃ6 4}}1- 
σΘΏΕΥ 146, ογ αἰν ἀπ ρθη." Ὑεῦ ἢ 6 βθθιῃβ ίο ἔογροί 
{6 Ηοταϊίδη δέγοημα ἐπογέϊα : Ὀυϊ ᾿Ιμἀ66ἀ [{18 ΠΏ ΘΟΘ68- 
ΒΆΓΥ ἴ0 ΓΟΒοΥΐ ἴο. ΔΩΥ 810 ἢ 8 {16 {168 δηα τοἢηθιηθηῖ8, 
ΤΙ Αροβίϊθ 5 ΡΥ πηθδης, “ Ἰοἴ γΟΌΓ σπουδὴ ἤν ΠΟ 
Ρουτοη οἵ ὄκνος, ιοαηΐ οἔΓ αἰαογὶέψ." ΜΜΊΓ( τοβροοῖ ἴο 
1η6 ηρχί οἶάυβ6, τώ πνεύματι ϑεόντες, 1 15 ὈΥ 8Β0Π16 (88 
Εξια5, Τοϊθίιβ, δηαὰ (ὑδγρΖον) 1:ηἰογργοιθα οὗ 16 
Ἡοῖν ϑρὶνι, Βυϊΐ ταοβϑὺ (ὐοπηηηθηΐζαίογβ, ΒΟ δηϊθηΐ 
Δηἀ τηοάοτγῃ, (αἶα 1 ἴο ἀδῃοίθ γδρυόπον, πεαΐ, ἱμηρ6- 
ἐμδ απληι. 1 86θ8 πηδδηΐ (0 1ΠΠι8ἰγαΐία ὈΥ {{Π|6 σΟη- 
ΓΓΆΤΥ, ΟΥ, (48 ΟΠ γγϑβοβί. ἃ ΤΙ εορῇγϊ. 840,) ἴο 806 νν 
{Π6 πιοάδο οὗ [Π6 ργϑοράϊηρ. Τῇὴδ ρῇγαβα οσουΓΒ 4͵50 
ἴη Αςί5 18, 25.. (γἤογα 1 18 υϑϑά οἱ Αρο]]οβ8,) ϑέων 
τῷ πνεύματι. Απά [ἰἰ 18 ἔομπα ποῖ υῃίγθαιθη]ν ἴῃ 
1ἢῆὴ6 (Ἰα881 64] τ ιϊους, [τοῦ]. ψ ῃοπὶ ΝΥ οἰβῖοϊη διἰάυοος 
βανογαὶ οχδηρίαϑ, 885 Ευπαρ. “468. Ρ. 456. ὡς δὲ 
ἀγανακτοῦντα κατέλαβε, καὶ τῷ θυμῷ περιϑέοντα. ῬΏ]ο, 
Τ. 2. Ρ. 178, 18. ϑέων καὶ πεπυρωμένος ὑπὸ τῆς νομί- 

γΟ;, ΥἹ- ἢ 
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μου διαγάνακτήσεως. Τδοιρ {Π6γῸ ἰ( 19 ρΘΏΘΓΑΙΪν 
υϑοὰ οὗ απσεν. [{ 18 οχρίαἰποὰ ὃγ ΟΠγγβοβίοπι δηὰ 
ΤΒΘορἢγἰδςοὶ διαγεγερμένοι, Δη ἃ θερμοὶ. 

Α8 ἴο {{Π|| Β6η86 νυ ] ραγὶν (ἀηὦ πηογοῖὶν 1 γοῖδγ- 
Θῃς6 ο οὐγΓ σοπιήοη ἰγδηβίδί! ἢ) Ἐ δϑουι θά ἰοὸ (δ6 
ψΟΓά8, ΠΔΠΊΟΙΥ 85 θη] ΠἸηρ; Δἰδογν δηα ΖΘαὶ ἰῇ {{|πῸ 

. ἀἰϑοῆαγρα οὗ [6 Ὀ..811688 οὗἉ [Π{6, δηα ἴῃ ΟὐΓ σΔ]Πηρ.7' 
1 18 αυἱΐα υηδιρρογίοα ὈΥ 1Π6 οοπέφαξ, δὰ δαορίρα 
ὈΥ πο (οιηπηδῃίδίοτβ οἵ ποίε, Ἔχεοορί οάάτγιαρο, 
ΠΟ ποῖ πη ΓΘαΙΘΏΓΠΥ͂ ΘΓΓΒΊη ἐἢ159 αν, δηα οἴδη ψ 18 
ΠΟ Ὀοίζογ γθάϑοὴ (ἤδη ἰο ἀνοϊ ἃ ἰοϑιηρ ἃ υβοίμ] (οχῖ. 
Ἀ8ρ18 υϊζ68 {}}18 οαιι886 ψ ἢ (Π6 ΟὔΠΘΓ, ὑπ 8: “1η 
οαγηὶ νἱΐε παροίίο, ἰἢ οὔμηὶ οΠϊοϊογυπη σθΏρθγα δοῦὶ 
ΔΏΪΩΙ βίια πὶ οἱ ἔδγνογ οἰιισθαί. δυμπληο 8η1Π}1 νὶ- 
βοτα δρὶίθ, αυοά νοβίσυμη 68ῖ. διῖ νοῦἱβ ἸΩΊΡΓΙΠ.18 
ἴῃ τϑῦυβ δὰ σοὶ. (ἢν. ρογ ΘΠ 8 ἐνθουσιασμὸς αυϊ- 
ἀδη).᾽" 

11. τῷ καίρῳ δουλεύοντες. ἴῃ (Π6 τοδάϊηρ οὗ {686 
ΜΠ ΟΓᾺΒ {Π6ΓΘ 15 πῃ ]ΠΟἢ ἀϊδγθηςθ οὗ ορϊπίοη. ΑἸπιοβὶ 
4}1 ογιεἰς8 ἴον (Π6 ἰαϑὲ σαπίυνγυ γεδὰ καίρῳ, ψὨϊοἢ 88 
θ6θη ᾿πἰγοάιςδαά ὃν Οτιοβθδοὶ ἰηΐο (ἢ ἰοχί. ΥὙοἱ δἱΪ 
τ1ῃ4ι Ὧδ8 Ὀ66η υγρεοὰ ἴῃ 18 ίανουγ ὈγΥ Ηδιηπηοῃά, 
ΜΙ, Ὑ»οΙ, ὕδγρζον, τ θϑθδοῦ, ἀπ ἰδϑιὶν Ὁγ Με. 
Βιγϑδηΐ ἃρ. Βον ν δι, Β66Π18 1η8ι}Π οἱ θη (ο ργοάτπος σοῃ- 
ν!οίΐοι οὗ [6 γυτ) οὗ (Πδὶ τοδάϊηρ.. ΜΥ [1115 Ψ}}} 
ποῖ ΡογΠ πΠ16 (0 ΘηΐοΓ δὖ ἰᾶγρα ἰηΐο ἃ τη ΘΓΟΪΎῪ οὐ 1608] 
αυσβίίοη. 1 5}}4}} τη γον ΟΠ ἃ γειυ γθαβϑοὴβ ψῃ οὶ ἴο 
ΤῺ 6 ΔΡΡὈθδι 80 ΠΟ Ί ΘηΕγῪ νἈ]1ἃ ἰο πάσα ΔηΥ ΟΠΘ ἴο τα]θοῖ 
(μδἱ τοδαϊΐϊηρ. 1. 1 18 νϑὺν ψϑὰκ ἴῃ δυϊπογιίυ, Ὀοϊηρ. 
ἔουηά οὨΪγ τη ἐήγοο ΜΝ. (οπ6 οὗ ἴθ {π6 1τηΐοῦρο- 
Ἰαίθα (οἀά. (ὑδηϊ.) δηά ἴῃ πο δηϊθηΐ νϑγϑίοῃ : ΠΟΥ 8 11 
ϑὈΡΡοτγίϑα Ὀγῃ ἴπ6 Εδίζιογβ (6χ. ρυ. (ῃγγβοϑβί.,) δηά {Π68 
Οτεοῖκς Οοιμμιμοηίδίοιβ. [{ γοϑίβ αἰπιοϑί 5016} οἢ δϑῦ- 
ἰδἴη δἰ Ν᾽ ΟΓβ10Π8 δηα Εδίῃογβ, ἱποϊ αἀϊηρ' βοιηα δα Ϊν 
οαϊοπ8. [15 δΔαάνοσδίθβ Ἰηἀ δα ὑγρὰ 18 ρτθδίαδγ βι1{8- 

Ἐ 80 ΤΙη6Α): “μὲ ηοΐ (ἢ6 Ὀυϑίιοββ γῇ Ὁ} γα ᾶνὸ ἰῇ ἤδηα Ὀ6 
ἰεαΐουϑ ἴο γοιι.᾿" 

Τ [ἢ τῇ ϊ8 νίονν 1ἴ τὺ ὃ6 νου ἢ νν Ἀ 116 ἴο Σελασκ, [μας (δὶ ὈυΒ0Π1Ὲρ» 
δη δοιϊνα ρβθορὶε, [Π6 ΑἸ μδηΐϑη8, Ἔγεοϊθα ἃ βίαϊῃς δαιμονὶ σπουδαίῳ, 
88 ἵνα ἐϊηἀ ἔγοη) Ῥαιδδη. 1, 924, 8. 

͵ 
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Ὀ]6Ώ 655 ἴο {6 σοπίοχε, πο δηῃβ' ἴπ 6 ΤΟ] οἰ ἢρ νογβ68. 
Βυὲε | 8966 ποϊῃϊηρ ἰο ψΕΙςἢ ἰ ο4η Ὀ6 ψ6}} ἰῃουρῇξ ἴο 
Σοΐδυ, ὀοχοθρί τῇ θλίψει ὑπομένοντες, ᾿ΏΠΟἢ ἡυγογβ σοπ- 
ΨΕΥ͂ ΠΟ ΠΟΙΊΟΙ οὗ ρετβεσιυτίοῃ. οβίἀεβ, δβ εἴα. ὁὉ- 
βοῦν, “ Νόοὴ ροίι!ε 60]ὺυΒ ἢος ἰοςο ἘοπΊβη!5 οοπιϊ- 
τῆθηάατα τἴ ὑθιηροῦγα βογνίγοηΐξ, (ἢ 418 σι 6 Χ- 
Πογίατίοηρ, υἱ δΔηΐπη)οῸ ἰδγνθηΐθβ θϑϑϑηῖ, σοηϑβϑίϑίοτο ΠΟῦ 
Ροϊογαί, 1 ΠΏΡΓΙ 15 418 ΒΘΙΏΡΘΓ ἴῃ νἱτίο ροηίίυγ, 
οἱ δάυϊαϊογυπι ροῖϊιι5 οϑὲ οἵ δ᾽ ἀόγιι πὶ Ποπιίπατη, 
αιατὰ σδηδιάὲ οἱ δροτιὰ ἀροπίυτη." 'Γὸ 1τη18 ΜΓ, 
Βγγαηΐ δῆβννοιβ, “ τῃδἰ (ἢ υἱξέεενε ἀσρθη 8 ροη {ἢ 6 
ἰάθαβ ψα δηῃοχ ίο 1. ΟῊ {Π|6 οἰ ογ ἐἰιδιή, ἰο γθοοιη- 
«ἡ ηκ Ῥεγβοηϑ ἴο 81:0 π|1 ἴ0 ἐΠ}6 {1η168, δηεΐ ἴο δοηιι)- 
6866 ἴῃ Ψ] δὲ σοῦηθ5 ροη θα, σοηίδί 5 ΝΘΓῪ 8α6]11- 
ΔΓ δὐπιοιίτοη." τὰ (δ ΠΥ 6 γϑρ] 166) δυὶ 
ἤονονοῦ βαἰυΐατγυ, γοεῖ, 1 ποῖ ἀρτοθδῦϊο ἰο ἰἢ6 σοη- 
ἰοχί, 1 σαηποί Ὀ6 τπουρσῆς ἐο να ρίαςθ. Βοϑβί 65 
διιοἢ ἃ 5686 ΓΟ4ΌΓΟ8 (ῃΠ6 5008} 100 οὐἁ [Π6 νψογάβ 
απνόοΟ ψοῖ ; ἩΈἘΏΙΟὮ 5 ἃ ἴοο ΔΙΌ ΓΑΓΥ 6}}10818.5 1 πηιϑὲ 
τοί οἴη ἴο ποίίςθ ἃ βρθοίουβ ἀγριπηθηὶ ὑγρϑά ὮῪ 
τηοβὲ οὐ {ἰπ δανοςσαίθβ Ὸγ 16 πενν τοδάϊηρ. [{ ἰ5, 
ἐπ δὲ (ἢ ῥγθοθρί τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες 185. ἴο0 ροηθγαὶ, 
δηα δὰ θδθη Ὀοίογα ὑγουρῆϊς ἰογναγα δἱ νοῦ. 1 δηὰ 
ᾧ, ἀπα {πογοΐογα νοι] ποΐ 06 {Π6Γ6 γοροαϊθ. Βυΐ 
ἴο 15 11 παν δ6 τρί 64, (η4|. τὴ6 ννογά8. ἐἰο ποΐ ἰη- 
αουἱοαίο ἃ σϑηθγαΐ ριθοορῖ, θυϊ ἅγα ΟὨΪΥ πηϑϑηΐ ἴἰο 6η- 
ἔογοθ τΠ6 ορβογνδηςξ οἵ {π6 ἔογιηογ, οὐ ἐλῤὶθ τποΐζυδ, 
{Πα {πῸ βογνίςοθ νγὰβϑ ἴο ὕῦδ6 40ηῃ6, 48 ἄοπθ ιηἴο {6 
Τογὰ, σοπηπιαηθα Ὀγ ἢϊτη, ἀπά το θ6 γεναγάοα Ὀγ 
πίη. Απά Ποῖα (88 οἴϊθῃ) {Πδθ16 15 Δη δἰ ΠΠρ815 οἱ ὡς. 
ΤῊ15 νον οἵ τῃ6 8υῦ)]οοὺ (1 τπιυβϑὲ Οὔβαγνθ) ἰ8. 31ρ- 

Ὁ Ε{|π88 θδδη ἔυτί εΓ υγρεΐ, ἴῃ ΟΥΔΕΓ ἴο 66 8] 18} {π|8 γεαάίηρ,, Ὁγ 
Οὔγρζον δῃὰ οἴδοσγε, ἰῃδι 1ἴ 5 ρυτε γϑεά, Ὑπαῖ τ ἰ6 Οτεεκ, ἴ ἀο 
ῃοῖ ἄδην ; θυῖ ψΠΘῖθεν ροοά, 1 ἀοιδῖ, 16 ΟὨΪγ ὀχδηνμ]οβ δά μορά 
τὸ ἔγομῃ ΡΙεῖ., Χιρῃ., ΔΉ(ΠΟ]., Δηὰ Ρβοιάο- ΡΠ ΟΟν 468 (ἃ ηῸ ΨΕΡΥ Ὁ)» 
εχοεριϊυηφῦϊα ἩΪ[Ώ655). 1 δυδρεοί (Πδῖ ἰϊ 15 ΟΠΪῪ ἃ 71, αἰϊπίδηι, Τογηγοὰ 
ἔγοτιν ἐδ ΡΟΥΘ δεγεῖγο. 1 δ ηγίῖ, ἤονγονεγ, [Πα ἰτ 8 ΟΥθακ δι βοίσ παν 
δουΐή ἔον ἴῃς Αροβι[6. Ὑεῖ ἐδαέ νν}}}} ποῖ μγονὲ {Π|6 μῆγαβα ἴο ἢᾶνς ρδσα 
ἤφεγο, τι} 658 ἴἴ δὲ δυϊαῃ]α ἴο (ἢ6 συπίεχῖ; νυ ον (481 βαϊὰ Ὀεΐογο) ἐξ 

:ἦπ ποί, Εἰ 5 μι8{1γ ἀοσοιυηϊοα ὃ Βοἀαιἀσο 85 ἀππαίαυγαὶ, απὰ τε ηἀ- 
ἰὴ ἴο 51:1 (8ὲ 86Ώ56. . 

1 ὦ 
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ροτίϑα Ὀγ {6 δυϊπογν οἵ ΟΠ γυϑβοβί. δηά (ἢ6 οἱἤοῦ 
Οτοοκ Οὐοιμπηδηίδίοιθ. δὸ ΒΕΟΡΊΙΣ]. 128. 5. ἢ. 
Ὅταν φιλάδελφος εἶ, ὅταν τὴν ἀγάπην ἔχης, καὶ τὰ ἄλλα 
ἃ προείρηται, τότε δουλεύεις τῷ Κυρίῳ. Εἰς ἑαυτὸν γὰρ 
ἀναδέχεται, ὅσα ποιεῖς τῷ ἀδελφῷ. Απᾶ 80 )εί5. 
«« Τ)οϊηΐῃο β6ιύνίγα ογηϊα αυ!άρηι οἰἶδοία σοιμηρ]θ6ςι1- 
τὰὺῦ : δῇ ἢϊς πο ἀοςεί Ῥβϑυΐυβ, 41 811 ἀρϑηάιηι, 
864 αᾳυοπιοάο, 6ΟΧ δῃηϊπιο, 8 ηςογὸ, δρογίδ, σδησιηὲ, 
ἐαηφμαπι Ἰ)οταῖπο «681 (Βγιϑἴο, φὰὶϊ οππηΐα νἀ δῖ, ααυὶ 
ΤΟΠΘ68 οἱ οογάδᾶ βογυίδίυν, βοῦν: θηΐθβ. ἢ δ66 ΨΦοἢ. 4,, 94. 
Ερ!ι. 6, ὅ---8. (γο]. 8, 22, 28, δηὰ 24. 1 688. 9, 4. 
. 19, τῇ ἐλπίδι χαίροντες" τῇ ἠλίψει ὑπομένοντες" τῇ 
προσευχῇ προσκαρτεροῦντες. ΜδΗΥ (ΟὐομηπηδηίδίοΙδ, δη- 
«ἰοη δηά τηοάργῃ, ἰπίηἰς {πὶ (ἢ686 (ἢγοα ο]411368 ἃΓΘ 
ἴο θ6 ἰάθη σοῃ]οϊην, ἃ58 βογνίηρ ἴο δῆθν ἰΠ6 (ἢ τγΙ8- 
{Δ} 8 ὌΠ ΠΡΟΠΕ ὉΠΩΘΙ δάνογϑθιγ. ΟἼἾΓΥβ5., ἴ00, σοῃ- 
δίάθιϑ (ἤθπὶ σΟΠΊΟΙ Εν, Ὀὰὲ ἢ ἃ ἀιῆδγοηΐ νίον, 
ΠΔΙΏΘΙγ, 88 ὑπεκκαύματα τοῦ πυρὸς ἐκείνου. ὅ6 6. ἢ15 
ΨΟΓῪ οἰοαυσηΐ οχρίδηδίίοη, ψῃΙςὮ 15, ΠΟ νῸΓ, ἴο0 
ἐλποι [ἃ] ἀηά (Π6 Ρῃγαβθοίορυ τυγριά. Βαβι 468, ἢν 
σδη θλίψις 6 σοηϑιάογθα ἃ8 8ῃ ὑπέκκαυμα. [1 τΑῖδοΓ 
Αϑϑθηΐ ἴο ΓΏΘΟΡἢΥ]., (Πδι {Π6 οἰαιι8ε τῇ ἐλπίδι χαίρον- 
τες 18 τηρϑδηΐ ἴο βϑυρραϑί [Π6 πιεαπδ δῃὰ πιοέϊυο5 ὈΥῪ 
ψ ] ἢ {Π6 δῦονα τηθηϊϊοπθα ἀμ {168 πῆδῪ 6 Δοσοπι- 
ΡΠΙΒΠ6ἀἃ ; ΠαΠΊΘΪΥ ἐὰν τῇ ἐλπίδι συνεργώμεθα. ΤῊ σοη- 
ὨΘΧΙοη 18 8'5ο βΚι 1} Υ ροϊπίθα οὐἱὐ Ὀγ Τοοάοτγες. 
ἴἢυ8; Ὁ γὰρ τῷ πνεύματι ϑέων, καὶ προθύμως τῷ δεσ- 
πότῃ δουλεύει, καὶ προσμένει τῶν ἐλπιϑομένων ἀγαθῶν τὴν 
ἀπόλαυσιν, καὶ τῶν προσπιπτόντων περιγίνεται πειρασμῶν, 
ταῖς τούτων προσβολαῖς τὴν ὑπομονὴν ἀντιτάττων, καὶ 
τὴν θείαν χάριν διηνεκῶς εἰς συμμαχίαν καλών. 

Τὴ θλίψει ὑπομένοντες. ΤΠ σοηϑίγιποίοη (ΨὨοἢ 18 
Ὠοΐ 580Πο] ΘΕ δἰἰθηἀθά ἰο Ὀγ (Π6 (οιπηπιδηίδιοτϑ) 
15 (Π18: ἐν τῇ θλίψει ὕπομεν., 5.1} τῇ ἐλπίδι, οὐ ὑπὸ τῆς 
ἐλπίδος. Εογ {Π6 ΑΡροβι]β (1 {μ1η 1) πλθδηβ ἴο βυρροδί 
τπᾶὺ ὈΥ (Π1|8 ΟἸγβίίδη ἴορα {86 Ὺ θοῦ (0 ὈΘΔ} τρ 
ὑπάον αἰπίοϊοη. 80 'ΓΏΘορΡἢΥ!. ᾿Επειδὴ κα ἐλπὶς τῶν 
μελλόντων ἐστὶ, φησὶν, ὅτι καὶ ἐν τῷ παρόντι καιρῷ μέγα 
καρπώση καλὸν, τὸ καὶ καρτερικὸς καὶ δόκιμος γίνεσθαι, 
ἀπὸ τῆς ἐν θλίψεσιν ὑπομονῆς. 
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Τῇ τροσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ““ ΑΒ51 Π]ΟΌΒΙΥ ῬΘΓΒΘ- 
ΨΟΓΠΡ ἢ ΡΓΑΥΟΓ." [Προσκ. 156. ἃ ΨΘΓΥῪ Βίγοηρ ἴδγιῃ. 
γε αν 6 8816 ρῇγδβα ἰῇ Αοίβ1, 1Φ. δηὰ 6, 14., 
Δηἀἃ προσκαρτερήσει ἰὴ Ερἢ.6, 18. ΤῊ]8 οἶδι56 18 (48 
ΤὨΘοΡἢΥ]. οὔϑογνα8) πηθδηΐ ἴο βυρροβδί δῃοίδο δηά 
τηοϑί ΡΟΝ ΘΓΗ͂ΙΪ τ 688 [ῸΓ δοσοιρ 8πιησ [Π6 ἀρονο- 
ΠΙΘΗΠΟΠΘα ἀυίϊε5. Βιυΐ ἤθη 1 πιιϑὲ Ὀ6 ἔδγνρηΐ, 
Ρογβανοσίηρ, Δηα δαγησδβί ργάγθγ. δὲ ( βγυβοβίοσῃ. 

18, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, “ σοτητημηΐ- 
οϑίηρ ἴο ἴῃ 6 Ὠ6ΟΘΒ8:{168 οὗὁὨ 6] ν σ8." (ΟΠ γγβοβίοιηῃ 
8πα {πῸ ατοοῖκ Οοιμμηθηίζαίογβ ᾿Π]υ ἀϊοϊουβὶν (1 τη Κ) 
ρΓαβ8 οἡ (86 ἴ6Γπὶ κοινων. Ὑ]Οἢ, {ΠΟῪ Β8Υ, ΤΏ 688 ἴδε 
ἸΏΟΓΟ [ΠΔη παρέχω ; 83 {{1| βΙρη!ῆεα (δὲ 6 ποσὰ ἰοὸ 6 
ΡδιΔΚοτβ οὗ τποῖγ ᾿πάϊσοηςα : ψὨ]οἢ 15 ΠΟΥ ΟἾΪΥ αὖ- 
ΒυΓ, Ὀυΐ ὈΥ ὯΟ τη68Π8 σοιηθηδηςσθα ὈΥ (6 {6 
86η86 οὗἔἉ κοινῳνεῖν, ψΨΠΪΟἢ. 18 ργορογν 86 ἢ ἃ 22α- 
ἐἰνο Οὔ Ῥεγδοι, διὰ ἃ σθηϊξυς οὗ ἐλίηρ, σι παρὰ οἵ 
1η6 ἀδίϊνα ψΊ ἐν, δηά ἀδηοίεϑ 1. ἰο ἦλαυθ αηψ ἑλὲηρ 
ἐπ οοηιπιοη εὐἱξδ, (ἃ8 ἴῃ [Π6 οἰαβϑίοδὶ νυγιία Γϑ, ἔγοῦ) 
ΜΠΟΠῚ ὨΌΓΏΘΓΟΙΙΒ ΘΧΘΙΏΡ 65 ΤΏΔΥ δ6 566ῃ ἴῃ δί. Τἢ68. 
δ180.) δηά 2. ἴο πιαΐο αὴψ οπὸ ραγέαϊεον “ἢ 8 οὗ 
ΔΏΥ (ἢϊηρ. 80 ὍΟδ(!]. 6, 6. κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχοῦμενος 
τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. (ΟΥ̓ ἢ ἰαιοΓ 
δθῆ86 Βυάξοιιβ δηά δίθρ!, Γἢ 65. Δάάτισο Ὠ0 ΘΧΔΙΏΡ]68 
ἴτοια [Π6 (Ἰ48510 84] ψυυιῖθγβ.) ᾿ΓΏ185, Πού ον ΘΓ, ΟἿΪΥ ὁχ- 
ῬΓ658658 [ἢδί ψ6 τηδῖκα πίῃ ραγέαϊον ιοϊἐἢ 8, Ὀὰϊ ἀο68 
ῃοί ἰηΐδσ ἴῃ6 ἄοργθο Ὁ ρατἐϊοϊραέίοη. ΤὮϊ5 ΨἬΘη 6 
ρῖνθ δνϑὺ 80 8118} ἃ δι1π| [0 δῃοίεογ, 6 τῇδ κα ἢϊτὴ 
ραν ἐϊεὶραΐθ ἸΏ ΟἿΓ ΡΠΡΕΤΙ 1πουρἢ Ἰῃ ἃ ΥΘΓΥ͂ 81:18}} 
ἄἰερτοο, δηὰ ὑπϑαμδὶ ργορογίίοη. ὅ0 {Πδῖ [Π6 [6 ΥΠὴ 
ἄοα8 ποΐ, ἰῃ ἔλςεξ, πηαίθι δι γ ἀϊἔδν ἴγοιη παρέχω. 
Ιηἴο ΔΠΟΙ ΘΓ ΕΓΓΟΓ ἴοο {18 βᾶτη6 ἰη]υἀοἶοι!5 ΡΓΘδβϑίηρ' 

οἡ {Π68 ἴδγη ἐ6ἀ {Π| δητθηῦ (ὑοτηπιθηίδίοῦβ ; Ὠδιηοΐν, 
ἴο ΓΕργθβοηΐ ΟΠΑΓΙΥ ἃ8 δὴ ἐμπορία, ἀπὰ (6 ραΐη 88 
σοι. ΕΓ (88 γ8 ΟἾγυ8. 180, 9.) κοινωνία γὰρ 
ἐστιν. εἰσφέρεις σὺ χρήματα; εἰσφέρουσί σοι παῤῥησίαν 
ἐκεῖνοι τὴν πρὸς Θεὸν" ἰληρυδρα τ ἴοο ἰὰχ δηᾶ ιιη- 
δυδγάοα. Απὰ {18 ΤΘΟΡὮΥ]. ἢ88 ρυβῃφα 5.1}} ἔιτγ- 

Ἐ 115 ρῥίαϊη παὶ (8 κοινωνέα ἰθ8. ΟΠΪγ πιεδῃῖ ἴο ὈὉς οὗ ΟΌἿ αὰκ- 
ἄανςθ. 866 1ἷνγ 8ρ. ὕγεί5. 
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{πδτ, ὈῪ ΘΧρΙ αἰπίηρ πὰ: σὺ μέν γὰρ χρήματα δίδως, 
ἐκεῖνοι δὲ ἀντεισ Φέρουσι τὸν οὐρανὸν. Α τηοβὶ Ποίατοῦοχ 
ἀοςίτίηα (ἴο 880 ἴῃ 6851}, ἀπά οἠς οὗ ἰῆς νοὶ 
ἀορτραβ οἵ Ῥοροῖγ. Α53 ἰο [6 τεδάϊηρ μνείαις, ἰξ 
5 Θητ|6 το πὸ αἰἰθηίίοη, θείης βυρροτίθα ὉγῪ 
οὔ ἴἤγεα Μδ58., δοὰ Ὧο Ν᾽ ϑιϑίοῃβϑ δῃηά θδγὶν (ἴοει- 
τηοῃΐϊαίοῖβθ.Ό. ΚΟΡρΡΘ 8840}8 [Πδὲ 11 τηαΐῖκεβ. ἢ0 ΑΙ θγθηοθ 
ἴῃ {π 8656; 81|ης6 κοινωνεῖν ταῖς μνείαις τῶν ἁγίων 
8 εαμϊναϊθης ἴο μνημονεύειν τῶ ἁγίων... Απηὰ 6 
γείϑες ἰο Οἱ]. 2, 10. τών πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν. 
Βιιῖ τὺ ρᾶβϑαρα 15 ππ||6 ἴὸ {Π6 ρᾳγροβα ; δηᾶ ψιπουξ 
βοπια ἠϊγεοῖ δυι ποσίν ἤοπὶ δὲ. ῥδιυΐ, ΟΥ βοπιθ οἵδε 
ϑεαστοά ντγιίογ, 1118. ἀθῆβα σδηηοί 6 δήπειεα. ΝΑΥ, 
Ὁ τὰ ἴσὰθ γαῖῖο οἵ ἴἢ6 ψογὰ κοινωψεῖν Ὀ6 δεἰοπάρα ἴο, 
Ὧ0 8ςἷ σα Ὀ6 Ἔχρθοίθα ἴο θχῖϑὲ. Βοβίδβ, οὔ 8:0 ἢ 
δῃ ἱπίεγργοίδιοη, (ἢ δἰησμίαγ, ἀπαὰ ποῖ δα ρμέμιγαὶ 
ταῖσι 6 ὀχροοϊθά. Νοῦν [6 δέηρμέατ' οὐ συ. 6}56- 
ΨΏΘΓΘ ἴῃ δοιρίιο ; [Π6 ρέμγαί, ᾿ βιιϑροςῖ, Ὧ0ὼ ψἬΘΓΟ. 
ΤΠ (τυ{ἢ [5, [ἢ (Π6 τοδαϊηρ θα ρθη πΠ6, ΠΟ ΟΠ ΘΕ 
5686 σου] μι 6}] θα οἰοϊοὰ ἔτοπι ἃ τη8η τηδὲ ψ ῃ]οἢ 
[85 θη ἰαϊὰ ἄόνη ὃν πηοϑί Βοπηλη (δτΠο]ῖς (οαι- 
Ῥϑϑηϊδίο δ, ΠΠ6)}Υ, οἱ τηδκΊηρ' σοπ ΡΟ 5 ἴὸσ {Π6 
ἜΧΡΘΏΉΒ68 Οὗ [δϑϊνὰ}8 ἴο σοἰθυγαίς (ἢ6 πγοίθογγ οὗ τΠ6 
ϑαιηΐβ οἡ ἴἢ6 ἀδγ8 οἵ τΠ6]. πιαγίυγάοιμ. (ὅ68 ἡ) οἱ {8 
Οὐυγο, ἀηα (ὐἌγρΖον.) Βιιξ 118 15 σΟΠΙΓΑΡΥ (ο [Π68 
Β0Όρ6 οὗ {Π6 Αροϑβίίβ, δηα βιιρροβθβ (ννῆδαῖ ἢ88 ΠΟ 
ΤΟὈΔΌ]1γ) τἰδὶ ἃ ρμεογδοομέϊορ πηίΐίο ἀφαΐῃ οὗ (ἢ 
οἴὔδη ( ειβϑίίδηβ δα ἰοχυσ δεξογ οχιβίθα; δηά 

ψἢΠδί 15 πηοϑὲ [δίαὶ ἴο {ἢ18 ἠοίοη) {πδὲ ργαςίςα ἤδά 
ἐδοη ὈΘΘη πγοβί ἤγιἷν Θϑι 8015 64, οὗὁ ψῃϊςἢ ψε ἐμὰ 
ὯΟ ἰγᾶς6 ἔογ δίογα ἤδη ἃ σαπίωγυΥ δἰϊογναγάβ  ΤΏΘΓΘ 
σδῃηοί (Ε {π|0Κ) ΡῈ (η6 εαϑὲ ἀουδὲ Ὀυὶ {π8ὶ [ἢ 
ΓΟΔΟΪῺρ ννὰ8 ὈΥ οταΐυ ἀρδβη ᾿ηἰγοάμοεά ἰηΐο {Π6 
ἰοχί, ἴτοια (6 τολγρίη, ΠΟΘ ἰἃ δα Ὀδεη ποΐεά 
ἄονῃ ΌὈΥ δοίη ψἰο, ἱφῃογδηΐὶ οἵ (ῃῆ6 ἰτὰ6 86η86 οὗ 
ἁχίων (νΊΖ. (ἠγιδέϊαη5), ἀθὰ Ὑπὸ Ἡνὶηρ ἂὲ ἃ ρογὶοα 
ψ ἤδη {Π6 ἔδβινα!β οὗ (ῃὴ6 ϑαΐπές (ργορενἐψ 30 ᾿οδ]}6 6) 
ὝΘΓΘ ἴῃ σθΏΘΓΑΙ τ|56, Δη6 {Π61Γ γϑ Ια 68 ΘΒ ἢγποα δηὰ 
δαογηθα 1ῃ (6 πιοϑὲ σοϑί!Υ πιδηηοσ, ποίϊθά ἀονῃ 
μνείαν ἃ5 δῇ Θχρίδηδίίοη, νυῃϊοἢ γὰ8 δἰ ογνναγβ ἴῃ- 
ττοάιιοοα ᾿ηΐο {Π|π᾿| ἰαχί. 
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ΤΠ6 σοιπιηοῃ ᾿ἰηἰογργοϊδίίοη, ψηΐοΐ αβϑρβη9, ποῖ 
1Π6 ΠηΘΠΊΟΥΥ οὗἁὨ ἀεδά, διιῖ (ἢ6 ἱπάϊροησς οὗ ἰΙνίηρ;, 
ΟἸγβιδη8, ἃ5 {Π6 86η86, 18 ΒῈρρογίβα ὃὈγ τἢς ἐὐκήν: 
[Ο]] οννίηρ, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες : [ὉΓ ἴἢ686 {Πὖ 
εἰδυϑ65 γα ὑπαουθίθα! Υ σοπηροίοῆ ἰορείμογ, δηὰ 
ΔΙΟΣ ΟΠΑΓΠΥ ἴο 1Π6 ῬΟΟΓ 18 6η)ο ηΘα ΠοΒρ 4] ΕΥ̓ ἴὸ 
{πὸ (γι βείδη βίγδηροιβ. 

14. διώκοντας. ἢ] 18 ἃ βϑίγοηρ' ἴ6Γη}, ἰη ΜΏΙΟΝ {ῃ6Γα 
18. ΔῊ Δῴ9ΌΠ ΒΓ ΟΚ, ΟΓ, 88 8Β0ΠΊ6 838Υ, νϑηδίῖοΚ πηθίδρῃον. 
{18 Του πά ἰη (ἢ]15 βρηγαίνα 86η86, Ὀοῖῃ ἤδγο, δηά 1ἢ 
9, 80 81. 14,19. 1 (ον. 14, 1. διώκοντες τὴν ἀγαπὴν. 
[0 τη , ον σ, 06 ἴθ0 Πλσ ἢ ῬΓΘΒ866, ἴῃ ἰηίογργο- 
ἰαἰϊοη : δηά γαῖ [ σδῃηοί ἄρρτγονθ οὗ ἰΐδ ἴϑιηδ γοῖ- 
βίο οὗἩ Μαοκηϊρῃϊ, “ ργαοσέϊδο ὨΟΒΡΙΓΑΙΠΥ :᾿ ΓῸΓ (88 
ΤΠΘοΟΡ ἢ υ]δοῖ οὔβογνοβ) 1 18 ποῖ μετίοντες φιλοξενίαν. 
Βυοάάνιασα τοηάοῦβ “ ριεγϑμίηρ ἰχοϑρὶ 41 γ. Βυΐ 
ΟΣ ἰδηριιαρα 1}, 1 σοησεῖνθ, βοαγσοὶν ΘΑ (δὲβ 
ἸάϊοωΩ. Οἱν (ομηπιοη Τγδηβίαίοσβ ἤν Ὀοίοσ γθἢ» 
ἀεγοα : “ ξίυοη ἰ0 Ἠοϑρι τα] γ.᾽" 
τ 15 15ΕΥ γοιμαγκοα Ὀν Π)οήάιϊάρο, (Πδὶ 1 ννᾶ8 

(ἢ6 ΙΏΟΓΘ ῬΓΟΡΟΣ ἔογ [ἢ6 Αροβί!θβ 80 γϑοαυθηίγ ἴο 
οηΐογοα {1}18 ἀιυγ, 88 (ἢ6 νηΐ οὗ ρυθ]]ς ἰπη58 γϑῆ- 
ἀεγοά [ἰ ΠΟ} ΤῸΓ ΒΆΓΔΉροτα [0 ῬγοσιΓ δΟσοΙΠηο- 
ἀδἰο 5, Δη 8458 τ ηΥ (ΟΠ ΓΙβι1ΊΔη5 τϊρς Ὀ6 ὈΔηΙ5Π 6 
{Π6ῚΓ Ὡδίννα σου ΓΥ ἴον γα] ρίοη, δὰ ρου μὰρ8 ΨΈΓΟ 
Ϊαϊὰ υἱοῦ ἃ κΚὶπαὰ οἵ Ὀδηη οἵ Ὄδχοοεηπιαηϊοσαίίοη, Ὀοϊῇ 
ἃΠΊΟΠρ; 768 δΔηὰ Ηθαΐμθηβ, ψῃϊος νουΐὰ τηᾶ Κα ἰΐ ἃ 
δίρἢ ΓΙ 6 ΤῸΓ δὴν οὐ {Π61γ [ὈγΠΊΟΣ Ὀγαίῃγθη ἴοὸ σὸ- 
σοῖνθ {Πρ ἰηΐο {Π6ῚΓ ἤοιι868."" δοποοίίροη Ποσδ 
δἀάιεαβ βανογαὶ ΒΑΌΡΙ 1 4] ραβϑαᾶραβ ἢ ῥγαῖδα οὗ 
Ποϑρ τα} γ. 

14. Αἴτον ἰγοδίηρ οὗὁἨ ὈγοίοΥΎ ἰονο, {86 Δροείιε, 
ἴ 186 νοῦβεβ [Ὁ] οσηρ, υρ ἰο {Π6 εηά οἵ (ἢ 6 οΠαρίογ, 
(μι ἢ ἀγα οἰ β ον οοηπεοςίοα ἰοροίπογ, δη τλᾶσκ [86 

Ἔ Ρὸγν (δε εἰοραπί 1} δἰ γατίοη ἔῃ ᾿ιὲβ βδγα ρῆγαβα ἴῃ 6 Ὦτ, δοκῃονν. 
Ἰοάρεα πι͵8 οὐ] χαιίομβ τὸ Μν. ΒΙΔΟΚτγΑΙ! ; δηα τραῖ Ἰεαυπδά ρϑγβοιὶ 
Βαϊσὶνε 85 νυ0}} αν δοκηονιάρεα ἀὶς ἴο Τἠεορὴνὶ., ψεῖο Ὀογγοννεὰ 
ἰ το Οηδύβϑοβτομ. ΤῆῈ εἰοαιδηῖ ΕΔΙΠΟΣ Ὧ85 Ὀγουρηὶ ἰξ ἔον- 
Ἰγαγὰ 88 ἃ ῥγοεῖηε ἴο ἢἰδ ἱτηργεδβῖνα ἡθικὸν, πιογαΐ, ΟΥἩ αρρἐϊοαίίοπ, οὗ 
(6 νΠοἹε οἵ {8 ἰηιοταδιΐηρ' ροστ ἢ οὗἉ ϑεγίρίιμε. 
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ἀιιῖ65 οὗἨἁ ΟΠ τ βείδηβ ὑπ ν {Π6 1Π]ΌΓΙ6Β. ΟἿ, ΘΠ ΘΙΏ 68) 
1ησι ςαῖθ8 σοοά Ψ} δνθη ἰονᾶγὰβ ΘηθΙ 68, 8Π64 δῃ 
Θπίγα δοβϑι ηθηςα ἔγοιῃ 41] ν]ηπ]οῦνα [δα] ηρβ ἰονναγαϑ 
{π6 πηι. (ΤἸ εοργίδςοΐ δηα Κορρϑο.) 

ΒΥ διώκοντες 18 ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ πηθϑηΐ (ἢο86 Ψ ὮΟ ραογβθουΐα 
ἴον τοὶ σϊοη 8 88 κ6 ;Σ δηὰ ἤδῦβ 10 18 ὈῬγορϑὺ ἴο ποίϊςςε 
{Π6 οηιρἠαδὶς σοπιμπηυηισαῖρα ἴο (ἢ6 ργαβθηΐ 1Π]0Π6- 
(ἰοη, ἔτϑε ὈΥῪ {{|ὸ γορόιτοη οὗ εὐλογεῖτε, ““ Ὁ]688 ([ 
880}: 2Ϊν, Ὀγ {Π6 58ι:η6 {ἰπηρ θα ηρ' Ἔχργεββθά π6- 
αἰϊνο! Υ 885 Ψ6}} ἃ8 δ) πηαςνοΥ ; ψὨΙοἢ 18 σα] θὰ ἃ 
ΠΣ ΡΗΑ͂Ν : 1ῃουρῇ ᾿ηἀδοά 1ὑ οσσυΓβ 80 ἰὴ {ἢ (45- 
δῖα] ΓΘ ΓΒ. ἢ 

16. χαίρειν μετὰ χαιρόντων---κλαιόντων. 
ϑόΓ)δ ΘΑΓῪ Ὠϊοάεγη (ὐπιπηδηϊδίοτβ, 85 Τοϊεί., ἴα κα (ἢ]5 85 ἃ ρμὸ- 

ΠΟΓαὶ ργθοορῖ, δηἸοϊηΐης ἴον ἰονναγάβ θη θη 88 8ἃ8 νν6}} ἃ8 ἔγίοηάϑ. 
ΤΙνίθ, ἤοννονοῦ, μγοσθεὰβ οὴ ἃ Ὑγοηρ, νίονν οὗὁὨ (Πξ δοορε οὗ {Π6 β6η- 
ἴδησθ, Αϑ ἴο (ῃς Ἔχμηδιίΐοη οὗ Κορρο, ἰΐ 18 ἴοο νᾶρι!α δηὰ ἰης15- 
τἰησί. ΟΥΕ]]18 δαγθ 186 Αμοβί!β πον ρ833685 ἴο (ἢ ἀυϊ)ε8. οὗἁἩ σοῃ)- 
τήοη πε, Ὀοιἢ ἰονναγ 8 ὀγοίγεη, δηὰ ἰονναγάβ αἰΐ πο. Βιεϊ ᾿ἴ τπϑγ ὃς 
«πουρ ἢ πμδίτογ οὗ ἀου δῖ ννῃοῖμο  ἴΠδνῈ ὃς ΔΗΥ νδηϑιιίοη. ΠΟΥ δε απ 
ΤαῖΠοΓ ἰο Ὀ6 δοῖηδ οοππεοίϊοπ ΜΗ] τἢ 6 μγεσοάϊηρ ; δηὰ [5 ἢδ5 θθθη 
Ῥοϊπιθὰ οιὐἵ ὃγ ἴπε δητοηὶ (οπιπηγχεηϊοΐογβ, ΟΠ γγδοβῖ. Τ ΠΕΟρΡἢγ]. ἃς, 
ψ ἢ δουηδν νεῖ ΠΊοΓδ δθοσοϑα ἵδη ΟΥ̓ (6 πηοάύσιη ομθϑ8. 76 υἱπ- 
εμέμηι, ἢοννανοῦ, οὗ {πὸ σοηπροιίοι (ἰ{ 1 πιϊϑίακα 91) ἰδ (15. Αξίοῦ 
Ἰαγίημς ἀονα δῇ ἱπ)ιποζίοῃ νι ἰςἢ πρὶ ἢανα βδοοπμηθὰ παράδοξον, 88 
Ταϑρϑοίβ οπϑηιΐες, ἴΠ6 Διροβϑί]α 8β}}}} οἱ π8 (0 ἐΐ δοῖεν νοὶ γεδμεοῖϑ 
ξο! ον ΟΠ τ ϑτίη8, δηὰ αἰ ἐεἰἰοιυ-ογδαίμτγοβ νυ γα ποῖ δηθῃνἶθβ ; 
ΠδηγοΪγ, [0 ἴδ0} υπξεϊ μηδ βυπιραῖῃν ἢ (Π δ, θοῖἢ ἴῃ ΡΓΟΒΡΕΓΙΥ 
δῃὰ δένογει γ; ποῖ 80, βονύετογ, ἔπαϊ (88 (ἢ 6 ΘΑ Υ}Υ τηοάδγῃ (ομηηγει- 
ἴοῖοτϑ, υ]ον εα Ὀγ Ἠδγγ, Ἔχ ρ]αἰ ἢ) ννῈ ὅγε ἴ0 θὲ βδυμροβοά ἴο ἢδνε {{16 
δαπηιε ἴδε ϊορ; οὗὨἨ {ΠΕ6ῚΓ ργοϑρδυ ν δηὰ δανογογ (δὶ (ΠΟΥ ἤανα, ν ἰοὶ 
46 ὨιΔ} 68 Γ}γ ̓ πΊρΟ55106. 

π' Βοϑιά68 ἴΠ6 αῦονα βουγοθϑ ΟἱἁὨ δι ρἢδϑὶβ νυ ϊο ἢ} ἤανο ὕθδοη ποιἱςεὰ 
Ὦγ {π6 τηούογηῃ (οχηπηοπίδίογβ, ἴπεγα 18 ἀποῖπον ἱῃπογοηΐ ἴῃ (ἢς 
[ογη5 ᾿Πποιηβοἶνθ8. ΕῸΓ (688 Ο γγβοβῖ. δηὰ 6 ἄτγοοῖς (ογητμθηϊαζουβ 
οὔδεγνε) (6 Αροβί]ε ἀοθ8 ῃοῖ δᾶγ μὴ μνησικακεῖτε, μηδὲ ἀμύνεσθε, 
Ὀυζ, νυ]ῖνδῖ ἰδ ΕΓ πηογο, εὐλογεῖτε. Απὰ (σοπίίΐπιυιε8 ΤΠΘΟρἢγ].) (ἢς 
Ἀροϑῖ]α 5 δαἀθὰ μὴ καταρᾶσθε, τηδδῃΐηρ; ἰΠΕΙΕΌΥ ἰπαξ νγα δῃου)ά 
ἀο πεῖῖπον {παΐ ποὺ (ΠΕ οἴμοτ, ΕῸΓ ἢ6 ννΒῸ δέεδεες ἰἤδλ (δὶ ρεγβε- 
ουἵα ἶτι ον Οἢ τ᾽ 818 δα ῖκθ, δβῆδννβ ἰῃδὶ ἢδ γεϑοΐοος ἴῃ 8. τ ρ᾿ [ῸΓ τ 6 
οὐ]οςοῖ οἵ [119 αἰεοϊίου : Ὀὰϊ Π6 νγῇο οὐγεθε, δυϊῆσθβ ἰπδὶ ἢἣθ ἀοδβ ποὲ 
80 Γο)οἷσα; Δηα ἤδησε ἰϊ 8 μ]αῖη, (ἢδτ ῃ6 ἀο68 ῃοΐ ἴονα Ἠΐη ἴὺγ νν ἴση) 
[α ἰ8 μεγβεοιῖοα." ΤΠ[5 πηοᾶς οὗ δχρ]απδίΐοη 8εεπ}8 ριεαιν ρῥγεῖεῦ- 
406 ἴο {παῖ δΔάορίοα Ὀγ πιοϑῖ γεοθηΐ (οπηηθηϊαίοῦα, ννῖο ραγὰ ἀόνὴ 
δηα οχραίῃ δυῶν ἴΠ6 8014 πηδαπίῃρ οὗ {ἴα ἴθγιηβ εὐλογεῖν ἀηὰ κατ. 
ὈΥ τηλκίηρ; {1)6 ἢ) δαυΐνα!οηϊ ΟὨΪΥ (0 «οοἰ -οσλέπς, δηὰ λαίὑις. 
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Τα μετὰ ἀοε59 ποῖ 5ε({}6 ἴπε ἀερτεα οὗἉ δγιηραίῃγ. Τλαΐ ν]]}} ἀϊβεν 
δοοογάϊηρ' τὸ εἰγουτηδιληςσεδβ, ἴο ἀεῖδι! ψἢϊο ἢ τνουὰ Ὀ6 ΠΕΓΟ οιιῖ οἵ 

8.08. . 
᾿ ΤΊ ἰγὰθ 800ρ6 οὗ (6 Λροβίϊε, διμὶ (δ ἕοτοα οὔ {{|8 Ἰη)υποιίοη, ἰϑ 
δα πγίγαῦϊν ἡΠΠπϑιναιεά ὃν (Ὠγγθοϑθῖ, Ηδ βίνονϑ ἱπδῖ ἰϊ γοαυΐγα8 ἃ ΤΏΟΓα 
βΘΠΘΓΟΙ8 ἀπὰ ΡΠ οβορῃὶς δρίτῖῖ ἴο Γοοῖσα νι (πον (παῖ χο)οίςε, 
ἴῃδὴ ἴο γεθῃ νυν ἢ το πὶ {παῖ τνγθορ ; δίποθ, ἰη (ἢ 8 Ἰατ(οΥ οδδθ, δίῃ γ 
1η0 1168 1.8 ἴ0 δυιρδίῃγν : Ὀυῖ, ἰῃ (ἢ ἔογπιεγ, {6 θδ] εἴ] ρϑδϑίοι οἴ 
ΘπῸν 18 ἀμὶ ἴο γίϑε, 80 (ἢδῖ 1 5 ἐπ ο} ποέ ἴω οπῦν, δηα ἡλιῖοῖ ὨγΟΓΘ 
80 ἴο τορος νυ ἢ πο. “ὁ Δηὰ γεῖ (σοηϊηεβ Β6) ἰπθγα 8. ΠΟ 
βίΓΟΠΡῈΓ σαπηθηῖ ἴο ἰονα ἔῃαῃ {118 θυ ραϊπειὶς αθδοιίίοο, ἤοη ρε- 
πυΐϊπα. ΤΊ μοὶ, Ὀδοδαβα γοιι δἰαπα ἀρᾶγῖ [ΓῸΠπ| σΑἸ τ 1165, ἰἢαῖ 
γοῖϊ Ἰ]ΔΥ͂ γειηδίη ἠδνοϊαὰ οὗἁὨ δγπιραίῇγ. Εογ ὕγ πὶ β. τ ραν γοιϊ 
ἸΠΑῪ ΠΡ πίε (6 δογγονν, 1 ποῖ γϑαγονα {8 ὉΠ} ΠΥ οὗὁὨ γουγ δυβετ- 
πᾷ περι "ὈουΓ ; δηὰ δδβϑιγεάΐγ, σρ ἤδησθα ἴα δαι δαοιίοη, ᾿ξ ἠοῖ ἰη- 
ΟΓ6456 ἴΠ6 ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ, Οὗ γοὺΓ το οἱοεὶπῷ πε ΟΌΓ: κοινώνει τοίνυν 
τῶν δακρύων, ἵνα κουφισὴς τὴν ἀθυμίαν᾽ κοινωνεῖ χάρας, ἵνα ῥιδώσῃς 
τὴν εὐφροσύνην, καὶ πήξης τὴν ἀγαπὴν, καὶ πρὸ ἐκείνου σαὐτὸν ὧφε- 
λήσῃς, διὰ μὲν τοῦ δακρύειν, ἐλεήμονα κατασκευάξων, διὰ δὲ τοῦ συν- 
ἥδεσθαι, φθόνον καὶ βασκανίας ἑαυτὸν ἐκκαθαίρων. ϑεε 4150 ΤΊιεο- 
μὲν]. Τπεοάοτγεῖ ἢδ5 ἤοτα {Ππ (ΟἸ]οννίηρ; Ὀτεῖ, δι ρΊΓΠΥ, ὀχροβί τοι : 
Κοινωνεῖτε ἀλλήλοις, καὶ τῶν λυπηρῶν, καὶ τῶν ἐναντίων' τὸ μὲν γὰρ 
σνμκαθείας, τὸ δὲ φιλίας οὗχε χούσης τοῦ φθόνου τὸν μῶμον. ΤΠεΓγα 
ἷ6 ΟΥ̓ οὔδ ροϊπηί οὐ Ὑνῃὶςἢ ἰ ἰδ ᾿ῃ ὁορίηϊοη νυ ἢ ΟΠ γβοδῖ., Τ᾽ θεο- 
Ρἢν], δηὰ οὐ βειβ; πδιίηθὶγ, ψνἤθη {ΠΕΥ̓ δι ρροβθ {}}18 νεῦβ ἢδ6 γείδγ- 
ἐπα ἴο {ΠΠ6 βδϑίηθ. μοι βοη8 89 ἴῃοβθ ψνῆο ἔοτιηθ {6 ϑιιδ)εοῖ οὗὨ (88 
Ϊλϑῖ, Εογ 80 γον ἐυπιραιδψ ἸῺ ἴπα ογ6 δηὰ βογίονγβ οὗ ΟΌΓ δηθϑηνῖθα ἰβ 
ποῖ ἴο θ6 ἐχρεοῖίεα, Δηὰ ἴΠε εὐλογεῖν, ἴἴ ἡχιι8ῖ Π6 ΓΕΘ θΘΓοα, γ6- 
[ογ8 "δῖ ΠῸῚ ἴο τοογαΐ9, ἴῃ ἴο δε  ηρ8 δηὰ βθηι) ηθηΐ8, ννῃςῃ (ποίνν ἢ}. 
διαπαΐηρ γαῖ ΟΠ γβοϑί. 58 γ8) οσπποί θ6 διαθερμαίνεσθαι τῇ φιλίᾳ ἰο- 
ΔΙ ἀ8 Οἵ" δε ηνἶ65 8η4 ρογϑεσιίζογβ. ὅ66 δ0Πι6 χοῦ] εηῖ ΠΠυϑι γαῖ 009 
οἵ {818 αι ιθ)]οοῖ Ὁγ Βρ. Βυ]ΟΓ ἀρ. ΟἿ ΟΥΘΥ διὰ Μδηῖ. 
ἢ τἢ6 9επέμπεηί ἿΝοἰϑθίοῖη ἢ88 σοιῃραγοι βατογαὶ ἔοι (ἢ 8 

ΟἸα5β᾽ 8] υνυϊῖογθ; δχ. ρι. Ρίδαϊ. Διρῃ. 8, 8, 8. Δηίδυ]. 1, 19, 5. 
ῬῃΠοβίγ. Ρ. 736. Ἑυτῳ. [μἢ. Α. 408. Ὠῖο (859. ". ὁ56, Απιεὶ οὔς 
ἔγουη ἃ Αἱ ηἸοαὶ νυ γίτογ, Βυϊ ΚΙ όγ, ἴοο, εἰϊοβ Χβη. ΟΥγγ. 5. ἢ. “1 ἰ8 
Δ νοτῪ αἰ ΠΊ σι τη (6. ἴὸ 6 8Δ0]6 αἰνναγβ ἴὸ ἀο ροοὰ (0 {Ππο86 νυνῃος 
γα τυ ϊϑἢ ἴο δοῦν; δυϊ, ἴῸΓ {{π|8 νΕΥῪ Γεϑβοη, γγ6 8ῃου ἀ δ6 16 τοΓα 
δοἰἰοἰϊουδ ἴο ἀρμοαῦ ρ]εαβθὰ ψῆθῃ δ)ὴγ ροοά Ὀεΐα 8 (ποτ, δὴ ἴο 
δγτραι ἢ ἷΖα νυν ἢ {ἰδ ἰη {Ποῖγ αἰ ΠΟΙ 1168, ἀπ ἰο ργανθηῖ, ἃ8 [ἌΓ 85 
ΜῈ ὁΔ, ἴποῖγ (ΔΠΠΙ ηρ; ἱπῖο ποτ." [δαὶ ἴΠ6 [ΟἹ] ονγίηρ. Χρη. Ογγ. 
8, Φ. σννηδόμενος μὲν ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς φανερὸς εἶναι, συναχθόμενος 
δὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖ., ῬὈΟυ]υχ 6, 186, Ἰ. ὁς ἄχθεται μὲν τοῖς ἀλλοτρίοις, 
χαίρει δὲ τοῖς ἀπώγντων κακοῖς. [ἰῦαη. Οταῖ. δ4 ο. συνηλγεῖ τοῖς 
ἀνιώμενοις, συγχαίρει τοῖς ῥαΐσασι. Απὰ 879 Ρ. ἱκανὸς παραμυθή- 
σασθαι τῷ λυπουμένῳ μὲν συνησθῆναι" ἴῃ ΠΟ ραβδαρα ἴἤδΓα 5 8 
ἰαεαπα, νι ἢ 1 νουϊὰ τἢ 8 ἢ] τ: λυπουμένῳ μὲν σνυλλυπηθῆναι, 
ἡδονένῳ δὲ συνησθῆναι. ϑορᾷ. (4. (ΟἹ, 751. τοῖς γὰρ ἐμπείροις 
βροτῶν Μόνοις οἷον τε συνταλαιπωρεῖν τάδε, ἱ. 6. ε. κακῶν. 80 ἴΠα 
Ηοτγαιίδη, “" δλυά ἰρθαγιιβ τηδὴϊ τ ἶθ6 18 δυσοιγγοσα ἀἶϑοο, Ἃἴβοῦγ]. 
Αβαιῃ. 764. Εαϊι. ΒΙοπηῖ, (ϑθοννίηρ ονν ἱπηρογ δου ν (Π15 15 ἀθη6 ἴῃ 
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ἐ6 ἰδϑὲ ννοτ] ἀ.) τῷ δυσπραγοῦντι δ᾽ ἐπιστενάχειν Πᾶς τις ἕτοιμοτ' 
δῆγμα δὲ λύπης Οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ προσοκνεῖται" Καὶ ξυγχαίρουσίν 
ὁμοιοπρεπεῖς, ἀγέλαστα πρόσωπα βιαϑθόμενοι" ὙἼὮΕΓΕ 566 ἔῃ ἰεαγηοὰ 
Ῥγεϊδίθ. ϑορὰ. Απιίᾳ. 819, οὕτοι ξυνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν" 
“1 ἰθ Ὡοΐ ΠΥ ΠΏ ΕΓ ἴο αῖα τ (ῃἢο86 ἴπαι παΐο, Ὀυζ ἴο Ἰονα νυυῖτ 
ἴῃοθα [Πα Ἰονε." ϑορῇ. ΑἹ. 466. Πότερα δ᾽ ἂν, εἰ νέμοι τις αἵρεσιν, 
λάβοις, Φίλους ἀνιῶν αὗτος ἡδονῆς ἔχειν, Ἢ κοινὸς ἐν κοινοῖσε ὰν- 
πεῖθαι ξύνων; Ἑατῖρ. Ηεϊεη. 727. κακὸς γὰρ ὅστις μὴ σέβει τὰ 
δεσποτῶν Καὶ ξυγγέγηθε, καὶ ἔννωδένει κακοῖς. ἘΥρ. ἔοη. 985. 
ὡς συστενάϑειν γ᾽ οἶδα γενναίως φίλοις. 

16---21. Ιη ἰἴθ86 νεῖβθ8 ψ} ἤδνθ ῥτεοδθρίβ σϑ- 
βρθοίϊίηρ ΟἸγβιίδη ργμάθησθ, Μ ὨΪοἢ 1 δὴν οὔθ ψ]]} 
οὔβϑογνθ, 8 ᾿ὩΔῪ ἃνοϊά, οἵγ αἱ ἰθαβϑί βοΐϊθη, τῆδην 
οἰ πλ|68. Ηδγο, ἔπθη, ἔνψο (Ὠϊηρ8 Ἐβρθοῖδ!]ν ἃΓα 
᾿πσυ]οαίοα : α πιμέμαί σοποογ αἀπιοηρ Ο᾿γιδέϊαης (ΌΥ 
ν Ἰ ἢ 1 15 σαγίδιη δὴ ἐπα ενθηξ οοπαάϊέϊοι τΑΑΥ Ὀ6 
Ῥοτιετοί, δὰ αὐἀυογοὶέψ Ὀ6 τοηογοα ἐγ τηογο ἰοογ- 
4016.) δηᾶ »εϊάηθδς ἀπά ἐογδοαγαποο, δυθη ἐοιυαγας 
δποηιῖθβ, πᾶν ευὐθη α γϑαάιϊηο85, 1 ροδοὶϑίο, ἐο τοηάεν 
ἐλοηι δου υΐοθ5. (ΚΟΡρε.) 

16. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους Φρονοῦντες. ἼΠο6Β6 Ψψογάβ, 
ἔτοιῃ {Π 6 οχίθηβίνθη 688 δηά ᾿ηἠοίογιϊηδί παΐιγο οὗ τἢ6 
ἰ6γιη8 δι ρίογο, δάμη οὗὨ πῆογα {Π8ῃ ΟἿ6 τηδδηίηρ, 
Ιη ψηϊοὶ νίαν τα 18 ορβογνοὰ ὃν Βυῆβηιιβ: “ δογῆ)ο 
δία ἤοῇ παίιγα 818, 864 ἰητουργοία! οηὴθ ΟὈϑουγΙοῦ 
[λοῖυϑ 681. Οὐδ {Π]ηρ' ΒΕ 6 ΠῚ8 Ἴς [δῖ φρονεῖν 068 
ποῖ, ἃ8 βοῖη6 δηοιθηΐ (ὐομηιησηίαίοῖδ τηδιηΐδιη. γΓοἰαΐα 
αὐ ἱπέοϊ σοπέϊαηι, Ὀὰὺϊ αὐ αβεοέμτα απὶπι. ΑὨὰ 80 
Οεγίρθη, ἥὅαζα, Ενδβϑίηι8, (ὑδιηθγσοη, ΟἝτο]] 5, δηΐ 
τηοβί (οπιηρηΐδίογβ 51ης6 {ἢ θῖν (1πἴΘ. ΓΘ βθηΐθησθ 
15 [ἢ 8 ραγαρῃγαβθα Ὁγ Εγαϑη)8 (ἃρ ΚΟΡΡΘ) : ““Ἰάδιη 
4111 ἴἢ 8108 (46 4118) ϑϑηι1θηῖ65 ἢθη1οΟ ρΡιυζοί Δ[Ππ|Πὶ 86 
ταϊηογοίῃ ; 864 ομηηΐϊθυ8 86 δοσοιηπιοάασί, ἀ6 οἴηηϊθιι8 
6χ διὸ Ῥθη6 βθηίἰδί." βΒυ Ηδγάγν (ἔτοπι [6 δδγὶγ 
Οοιμπηοηίδίοιβ δηά (ἴθ 1.3) {ππ15: “6 διέ δῇδοϊιαυ τη 
οἱ δηϊποτγιπι σοησονήϊα ; οἱ δἰΐου δἰΐθγι 5 σοιηπιοῦδ 
ταῦίαο αβδοίι ργοπιοναῖθ. ἡ Βυΐ {Π|6 5101ρ168ῖ, δηά 
ῬΘΓΠΔΡ5 {Π6 ἰγαοδβὶ Ἰηἰεγργοίδίοη, ἰ8 παι οὐ Βυβηυβ 
(οἰτεά Ὁγ δῇ ε(8.) : “Ηος εβύ αυοά ἀϊοϊϊ : υἱ 1ἴ8 46 
ἔγταῖγα 86 ΠῈ4 118, αἱ ἀ6 ΠΟΡΙῚΒ 10815, οἴ 184 νο] 1 Π}019 
Ῥτοχίμηο, βίους οἵ ὨΟΌ18 νοϊΪαπη5, υὖ 1η Ενδηρο]ο 
ἀοπιίηι5 ἀἰοϊξ : αυδ νὰ 15, αἱ νοῦ ]8 ἰοϊδηΐ ΒΟ ]Ώ68, 
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εἴ νοϑ ἔδει ]ὸ 118. Ηδγα ζει. γοΐοιβ ἰο σου. 15. 
δ. ῬὨΐ. 2, 4. 8,16 ὃς 16.» 

16. μὴ τὰ ὁψηλὰ φρονοῦντες, ἀ. τι τσ. ΤἸδεβε ἵνο 
εἴαυϑοβ ὑῃἀουθίθα!}  σοιτοβροηὰ ἴὸ οδεἢ ο δοζ. 
ὙΠ τοϑροοῖ ἰο {π6 ἤγϑι, {Π6 ρῆγαβα μὴ τὰ ὑψηλὰ 
ᾧρον. 8 Θαμίναϊοηΐ [0 μὴ ὑψηλοφρονεῖτε δὶ 11, 91., 
τπουρἢ ΤΓ ποτα οἰεραηί. ὅδὸ [υσιδὴ Ηστγι). ὅ. (εἰ 4 
ὈγΥ Υεῖί58.) ὑψηλὰ γὰρ ἤδη φρονεῖς. Τὸ ΜΠ ἢ τᾶν θ6 
δα αοά [μιοΐδη δοηηη. ᾧ. 82. Ρ. 79. (εἰ Ὀγ Βι ΚΙ6Υ) 
Ὅσο: ---- μὲ πάνυ μετέωρα μητὲ ὑψηλὰ ἐφρόνησαν ---- Μι" 
Ἐχπιεικεῖς τινας καὶ συνετοὺς λέγεις. ἮΝ εἴβ. ΠΕ ΓΘΙΌΓΘ 
ἴο 19. 26, ὅ. Τῇς ηραίΐίογ, εΠογείογθ, ουὐρθς ἴο Ὀ0 
ἀτγορῖ (45 15 ἄοπμα Ὀγ ἢ δαγίγ ᾿ιποάδγη (οιμηηθηϊδίοῦβ 
δῃκὶ οἷν σοπηποη 17 δηϑἰαίοιβ) δηὰ (6 ὑψηλὰ δα 
ἴα κϑη δάνογθια νυν. Τῆι Ἐγηαὶ ψ6}} τοηἤθγϑ: “ Β6 
ποῖ Πρῃδ-πηἀε64.᾽ Νον {Π15 1} ρυϊάθ ὃ ἴο (ἢ8 
56η536 οἵ (Π6 δροάοί!ςα] οἶδυβ6, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συν- 
απαγόμενον, ΜΝ ἢ1Οἶ) 18 ΒΌΒΟΘΡΌΡΙ6 οἵ τποσγα πὴ οἿδ 
ΤΘδηΙης; 8Π6, 85 1 βοιῃονῃδὶ γοοθᾶθ8 ἔχοι (ἢ6 
υβᾶρ6 οἵ ἰδηριδρα, ᾿ 88 οσοδϑίοη αὶ 80116 ρογρΡ  ἜΧ Υ. 
Νίοβι γϑοθηΐ ᾿ηἰδγργοίοσθ δαορί (6 δχροϑβιίοῃ οὗ 
Κορρο, νο, δάῃογιηρ ἴο 1Π6 σξῆθγαὶ 86η86 οἵ ἀσά- 
γεσθαι, Θχρίαϊηβ (6 ψῇοϊθ νϑῦβ {8ι.8: ““Ὁο ῃοΐ, 
τγουρσῇ ρῥγιάθ, νι άγανε γουγβοῖνοϑ ἔγοπι ΠῚ ΘΓ σου Γ86 
ΜΉΝ γοῦγ δἰ] οῖεα Ὀγείῆγθη, θυΐ ΜΠ ΡῚῪ ἀββοςϊδῖα 
ψ| ἤθε, δηἃ ὈθΑΓ {Ποῖγ αἸ οί γθ58865. Βιυῖ 1 ἐο ἢοὲ 
566 ΠΟΥ, {πΠ6 ποίϊοη οἵ ἀΐπέγ 85:5 σλη δ οἰϊο!6α ἔγοπι 
συναπ.. ΟΧχοορί ΌὈΥ στεδί ΠαΙθἤη6895. [{ ᾿ηνοῖνοθ [Ὧγ 
1655 ἀΠΠἸ ΟΌΪΥ ἴο βαρροβα μαὶ [ῃὴ6 Αροβῖῖα [88 ἤ6γθ 
δοϊηθν δί τοοθάρα ἴσοι (ἢ6 σοιπηοη 1.86 οἵ {Π6 (ΘΓ, 

Ὁ Αηὰ Βε οἰΐε8 Ἠοπιεν ἢ. δ. 8561. τὰ γὰρ φρονέεις, ἅ τ' ἐγώ κερ. ἃ 
». 487. πάντες ἕνα φρεσὶ θνμὸν ἔχοντες. Ατίδι!α. ἰῃ ΑἸεχ. ῥ. 80, 
μέγιστον δ᾽ ἦν ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους, ὅτι ἴσον φρονεῖν ἐπ᾽ ἀλλήλοις 
εἴχομεν" ἐγὼ μὲν ἐκείνῳ ὡς διδασκάλῳ φιλοτιμούμενος, ὁ δ᾽ ἐν 
οἰκείας δόξης μέρει τὸ καθ᾽ ἡμᾶς τιθέμενοε᾽ δι ἴῃ Ογζίουμθ, Ρ. 646. 
τ᾽ αὑτὰ φρονεῖν ἀεὶ μὲν δήπου εὐδόκιμον πρᾶγμα, τοῖς δὲ παροῦσε 
καιροῖς καὶ σφόδρα συμβαῖνον. ἜΠε βαῖτῃς ΡὮΓΑΒΘΕ τ᾽ αὐτὰ φρονεῖν, 
δηὰ ἴῃ (18 βᾶτης δεῆϑε ΟΟΟΌΒ ἴα [ἰρθη. ΟΥ. 440 ο. ἃ 864». Απά 
1 που ὰ δαἀά ταὶ τ᾽ αὐτὰ φρονεῖν ἀπὰ τ᾽ αὐτὸ οἶα ΟσουΓ ἰῃ ΑΥϑιά, 
(α53:Ὄ[ ΚΓ. 1, 481 α. Τ. 2. Ρ. 7.), δῃιὰ τερεδιθαν ἰη 1Π6 Ογαῖ. περὶ ὁμο- 
νοίας, Τ΄. 2. 387, οἴ 8644. 

- 
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Δη4, 848 18 (Πουσῇϊ ὈΥ (ΟὨγγβοϑβί. δηὰ 411 (6 ατϑοκ 
Οοπιπηεηίδίογβ (βυγοὶν θαιίαγ Ἰυαραβ οὗ ρἠγαδεοίοργ, 
ἃ8 Μ6]] 848 86η86, (ἤδη πηοάργῃ (ὐοιμγπηρηίδίογβ σδῃ ὃ6 
αχρεοίθά ἴο 06), 868 11 [0Γ συμπεριφέρεσθαι, συγκατα- 
βαίνειν. δο Ἰπεοοάογοί, ψῆο Ὄχρίδίη8 11 συγκατίεναι, 
ἐο οοπἀεδοοπ." ΤῊ ἀῦονα Οοιηπηθηίδίοῦβ, ἴοο, ΥΘΓῪ 
τὶ γ, ἴα τοῖς ταπείνοις ἴῃ [6 »ιαδομίἶηθ (ον }ογ- 
805), ποΐ ἴῃ {Π|0 πομέευ', ἃ8 ΤΏΔΗΥ τιοάθγῃ (οιημπγθη- 
ἰδἴοῦϑ. ᾿ 

ΤΠ6 ταιο πηοίδρῃογε ᾿88 (1 {ἰἰηΚ) Ὀθθη Ὀ68ὲ 
Ῥοϊηίοὰ οὐδ ὈΥῚ Β6Ζαᾶ, 88 ἔθ! ]ον5 : ““ Ὠισμηίωῦ συνα- 
πάγεσθαι αυἱ ἴῃ Δἰίογιαπι σταίη δῷ ἰηβιαΐο ᾿{1Π 6 ΓΘ 
ἀεοῆἨοοίδηϊ, αὐ 1108 «ββοοίοηΐϊιγ. Ηδ Ϊ|.48 ποΐ, ἢον- 
Ἔν σ, ἰδ Ἰοἱὰ οἱ 1Ππ8 γίρἢϊ οἰαθ, ν᾿ οἢ 18 (818. Α ροτ- 
Βοῃ ἰ8 8814 συναπάγεσθαι, ΜΏΘη ἢε 15 πιο ψΊ ἢ ὈῪ ἃ 
στομά, δηκ 185 πυγγιθα ἀὐνὰν 1} τη ἴῃ (ἢ6 ἀἶγθο-- 
(ἴοι {ΠΟΥ 8Γ6 φοίηρ. Μβθυΐ, 45 ραβϑϑῖνα νϑσῦϑ ᾶἃγὸ οἴβη 
ιι864 ἴῃ ἃ τοοὶργοσδὶ 86η86, 80 συναπάγεσθαι ΤῊΔΥ 81ρ- 
ΠΠῪ ἐοὸ ψὶεἰά οπεϑοῖβ ἴο ἃ ταυϊτάθ, πὰ ρο εὐἱές 
ἐΐθηι. Απά {18 δάτη118 οὗ ἃ ρουά ἃ8 Μ6}} 48 ἃ δαά 
86η86; ἴῃ {Π6 ἴὈτγηοῦ οὗ ν᾿ οἢ ἰὰ 18 ἀδγο ἰαἴζθη, δηά 
ἤραγαινοῖὶν ἀθηοίθβ ἰο οοπάεϑθοοπά 10: ψὨϊο ἢ ψγ 6 }} 
ΟΧΡΓΟ8868 ἢ ΠῚ ΠΥ 1 1(8 νατίουβ οἴἶοσ8, οὗ σοι 86 
ἑποίμηϊηρ ἐλαέ ταϑθηϊοηθα Ὀγ Κορρε, Δηὰ ἐλαέ ε6βρε- 
οἶδ }}ν Ἰηβἰϑίθα οἡ ὈγῪ ΟΠ γγϑβοβῖ. ; παπιοὶυ, Οὔ Ρθγβοηδ 
ν᾽ βίην, 8η4 γο]θνίηρ {Π|π 5' ΚΟ [ἡ ἔαδοῖ, 11 ἀδηοία8 
ἃ ὨΠ10]6 ΘΙ Ρ6Γ οὗὨ πη, ἃ5 βΒῃονῃ ἴῃ σοῃάδβοθη- 
βίοηῃ ἴο οἴπϑγβ, ανθὴ (Πουρῇ {ΠΥ τὴδΥ θ6 βυρροβοά ἴο 
θ6 Ἰηΐδγίοῦ ἴο 8 1 γϑηκ, βίδίιοη, οὐ 401 γ. Απά 
{1119 15 σον πηρα Ὁ ψν δὶ (Ὁ]]ονγ8, ψ ΠΙο ἢ 565 ἴο ὕ6 
Ἵχορβϑίῖοδὶ οἵ {Π6 ργθοθάϊηρς. 

10. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾽ ἑαυτοῖς, ““ ὃ6 ποΐ ννΐβ6 
ἰῇ γΟῸΓ ΟΜ σοησαοίίβ, ΟΥ 1ῃ ΥΟΙΓ Ο ἢ αΥ68.; ΤΉΪ5, 

. ὶ Τπυδ Οαῦρζον σἰρ ἢ εἶν ἴα Κε8 (86 Ἰδί(εγ οἴδιιβα ὉΓ ταπεινοφρο- 
νοῦντες.- 
1 ἴπ νοῦ νἰονν ἡ είβ. ραγδαρῆγαβεβ ἴἢυβ : ““ 5,1 ἀρὰ νο5 τηοΐθ8- 

εἶδε Ιοςιι8, 51 ἀδηλίεϑὶδ ποιῃ πὶ ι8 ρεγἤιρσίαπ), δἰϊ δυχιϊῦ μυάοτί, 
ἱ. 5. Βεχηϊτἰ6 διλῖῃ!095 νεβίΓΟ8, δία! 60 ἰοθὺ γ08 6886 ἐχὶβιπγϑίθ, 4110 
διηῖ, ᾳυὶ ἰδηᾳιδη) αλ}}68 σοπιειημυπίυγ," Ηδεῦ. 18, 8.. Βὶν, 8, 
420 δι ὁ. 
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}{ ΠΙΑΥ ὍΘ οὐϑβογνυβά, 15 βχερβείίοαὶ οὗἩ {πΠ6 Ῥγεσθαϊηρ, 
ΔηΩ 15 Δὴ Δαιηοηϊίίοη γοροαίρα ἔγοι 11, 25., ψῇ γα 
566 {6 ποῖΐθ. Φδρονιμοὶ 15 [ῸΓ σόῷοι. Τῇ ψογάβ αν 
{Π6 Δρρβάγδηςθβ οἵ ἃ ρορείαν" δῃᾷὰ αὐααρὶαί αἰϊςΐ, ἴάΚαη, 
1 8668, ἔγτοτῃ γον. 8, 7. δηὰ 158. ὅ, 21]. Κορρε ἤεγθ 
ΠΟΙΏΡΑΓΟΒ “5Ο ἢ]. παρ᾽ ἑαυτῶ τὸ δίκαιον ἔχειν. Βιιΐ 
ἴπογα ἔχειν ἰ8 ἔογ κατέχειν. ΤΠ6 ραββαρα ἰ8 ψ6}] ρᾶ- 
ΓᾺΡ ΓΑΒ64 ὈΥ ΤὨΕΟΡΆΥΙ. 858 (ο]ονν8 : Μὴ νομίϑετε ἀρ- 
κεῖν αὐτοὶ ἑαυτοῖς, καὶ μὴ δεῖσθαι ἑτέρου τοῦ συμβουλεύον- 
τος, ἢ τὸ δέον ὑποθησομένου' [Καὶ γὰρ καὶ Μωσῆς τῷ 
Θεῷ ὠμίλει, ἀλλ᾽ ἐδεήθη συμβούλου τοῦ πενθεροῦ. 

17. μηδενὶ κακὸν ---- ἀνθρώπων. Τἢ 6 Αροϑι[6, ανίη 
{08 ὯΓ Βῃονη ἤοΥ 8 που 81γ (ἢ ΓΙ βι 185 οὐρἢϊ ἰο εἰ, 
{ἰναΐα ρϑᾶςθ δηά σοηοσογά οὁη6 εὐἱέ ἀποέΐον", ρτοςσθϑάϑβ 
ἴο ἰοαοἢ ον ἴποῪ οὐρῇΐ ἴο ἀο 11 ψιῇ οὐλον πιθη. 
(Οτγ 8.) Ηθ, δἱ {π6 βδὴ6 {1π|6, ᾿ἱπου]οδίθ8 [0Γ- 
Ὀθδγϑηςσθ [οὐ Γ 8 ΘΏΘΠ168, δΔηἀ ραίοηςα ἢ Ὀθδγὶηρ 
{Π6]Γ 1Π]ΌΓΙ68, 88 Ορροβϑα ἴο {ῃϊγβὶ οἵ νϑηρθᾶηςθ, 
ἢ ]Ο ἢ ΟἾΪΥ 86 γνθ8 ἴο ρεγροίιδία Παίγοά, δηὰ 1ηΠΔπ|6 
Δηϊπηοβιγ. (Κορρθ.) ΤΠ 58, οὗ σουγβα, ΠῚ Γεϑρθοῖβ 
ἱπαϊυϊάμαίδ, ποῖ οοπιπιμπξϊε8. Ἵδεγθ ονὶϊ τὺ Ὀ6 
ΤΟΟΟΙΡΘηΒ64 1] 6ν]] ; 88 15 οἶθᾶγ ἔσοπη Βοηι. 18, 4. 
ΤῊ ργϑοθρί, 186] 18 ἴη ρεγίθοϊ δεοογάδηςα ψ ἢ (ἢδέ 
οἴουτ [οτγα, ν ΠΙσ ἢ ΒΕΓ Εν ἕο] 48 »γυαίε τοξαϊἑα οι. 

ἍΑ βεοηϊιϊηοηΐ ποῖ υπκηονη (0 [6 96 νν 5} Ἡτίϊογθ. Τὸ νῃς ἢ 
ΡῬυγροδο Ῥεἴβ. 88, διιοηρ οἴμενῦ ΒαὈὈϊηΐ 4] οἰΐαι !οη8, Οἠδ ἔγοπι 
Βαῦθ; ϑίτωθοῃ, γγῆο, ἱπηργονίηρ οἡ ἴδε πηαχίπι οὗ ϑοϊομιοη (“ ἢς 
ἴπαῖ τεπάδγθί ἢ ενὶ] ῸΓ σοοά, δν}} 5Π4}} ποῖ ἀεραγῖ ἔγοιῃ ἢ}8 ἢοι56᾽), 
δΆγ8: “ Ης δαί τεηάσγει] ονὴϊ [ῸΓ ον}, ον! 88}} ποῖ ἀερασί ἔγοπι 
ἢ 8 δοιιδ6." ΝΟΓ ἅΓ6 Ἔχϑιρ 68 νηί ηρ' ἐνεὴ 'π ἴπε (Ἰ855108] ννγί- 
ἴεῖβ. Τῆυβ ΚΟρρα δοπιραγοβ 56 Π60Ὰ ἐκ [τὰ 9, 89. Νίοη δηΐῃ, τ ἴῃ 
Ὀαποβοῖ8β ποῃεοβίυ δϑῖ, τηθγὶα ππθυτ8 Γορθηδασὸ, 118 1η}υΓία8. 1η}ὰ- 
τίϊβ. Απά Βι716}} σοι ρδγεβ γαϊεγ, Μαχ. ϑρεοίοβὶβ ἰη)υτί Ὀδηεἤς 9 
νἱπουπίυγ, φυδαι τη! οὐαὶ ρεγιϊδοὶὰ ρθηβδηΐυσ. Τὸ ὨΟἢ 1 δαὰ 
Ῥοϊγαη. 1.. 8. Ρ. 486, 1. ἀφῆκε τοὺς ἐχθροὺς, προσειπών᾽ οὐ κακῷ 
κακὸν ἠμυνάμην, ἀλλ᾽ ἀγαθῷ κακόν. Ρἰαῖο, Ρ. 86 Ξ. οὐδὲ (δεῖ) 
ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδικεῖν, ὡς πολλοὶ οἴονται. Αηά 8 |1{{|6 αἴϊεῦ 
νὸ ἴδνε: τε δὲ ; ἀντικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα ὡς πολλοὶ φασι, 
δίκαιον ἣ οὗ δίκαιον ; οὐδαμῶς. Απὰ ἀραΐη, 37. α. οὐτὲ κακῶς πάσ- 
χοντα ἀμύνεσθαι ἀντιδρῶντας κακῶς. ὙΠΕΓΘ ἰδ 8150 ἃ ρ΄θ56ρῈ μυϊ 
ἴὴ. 1ὴ6 ταουϊῃ οὗ Ὀίοη. Ὀγ Ρ]υῖ. Ὠίοη. 47., το 18, ρουπαμθ, ἴογ 
Ὀεδυΐγ, ποῖ ἴο 6 ραγϑ ]ο]οά ἴῃ τῃ6 τ Πο]ε γαηρα οὗ (Ἰδβείοδὶ 1 ογα- 

.ἴυγε : -α τὸ γὰρ ἀντὶ τιμωρεῖσθαι τοῦ προαδικεῖν νόμφ δικαιότερον 
ὡρίσθαι" φύσει γινόμενον ἀπὸ μιᾶς ἀσθενείαε᾽ ἀνθρώπον δὲ κακίαν, 
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17. προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρωώπων. 
ΤΠο86 ψογάβ ἐο ποΐ β6θη) ἴο ἰἱᾶνθ ΠΥ ΝΕΥῪ Οἶοβα 
σοπηοχίοη ἢ [Π6 σοηίοχί. Κορρο, ᾿πἰεεα, ψου]ά 
εἴδβοι ἃ σοπῃδχίοῃ ὈΥ͂ ἃ τηοίδ οἵ ᾿πίδγργοίδίοη γο- 
ςεάϊηρ ἔγουι {πΠδΐ δυρροτίοα ὈΥ 4}} οἴμοι (ὐοπηπηθηίδ- 
ἴοτβϑ, ἀῃοιθηΐ δηᾶ πιοάορζῃ. ἧς σοηϑίἀεγβ {86 ρ88- 
ΒΔρΡ6 85 ἰᾶκϑῃ ἴτοπι Ργον. 8, 4., 8ηα, [Ὁ] ον Ἱρὶ (Β6 
86η86 ΟΥ̓ (6. ργοβοηΐ Ηθῦγον ἰοχί, νου ά γθηάοῦ 
ἰϊ : ““ σοῃο !δίιηρ (Π6 ἔἈνοὺΓ δηὰ ροοά ν|}} οὗἁἨ πηϑῇ." 
Βυΐ 6 δ΄ ηοί οοπιροἰοα ἴο ἰοἰϊονν (6 ΗΠ οῦτεν ἰοχί, 
ψῖῖἢ ἢ ςἢ ψὸ ἤν λόγὲ ποιπίηρ ἰο ἀο. Τῇ ψογάβ 
αἴα ἴτοπι (ἢ6 ϑδϑρί. Νογβίοῃ, δηά σδὴ ἢδνε Ὧο οἵδογ 
86η86 (ἢδη (ἢ αϑϑίρῃρα Ὀγ (ἢ 6 σοπογα εν οὗ (οι πηθ8- 
ἰδίογβ ; Ὡϑιηοὶυ : “ὁ ργονί αἴπρ, τακίηρ σᾶγα (ἰο 40) 
«ηρδ ποποβί, δηὰ οὗ ροοά γϑρυίς, ἴῃ {πὸ βίζης Ὀοΐδ 
οἵ Οοά 8πα μδη.᾿ Βοίπες ιἢ6 Αροϑβί]ς ἐπ βοὶ ἢ 
ἀθϑ1η 865 [6 ΨῇοΪα οἰδυβα ἴῃ τἤδὲ ΝΘΟΣΥ 56Ώ86, 8Ρ- 
Ρἰγίηρ ἰἴ ἴο ἢΪ8 οννὴ οᾶϑ6, δί 4 (ογ. 8, 91., ψῇθ γα 566 
(Π6 ποίθ.0Ό. Αμπά πιογθονοσ (6 ρῆγαϑα προνοεῖσθαι 
καλοῦ οσουϊ8 αἱ 1 Τίπ). 2, 8., Δηἀ ἴῃ δεχί. Επῃρ., 
οἰἰεἀ Ὀγ ΥΥ εἰϑιθίῃ, δηα προνοεῖσθαι τοῦ δικαίου ἴῃ “0- 
.86ρ0ὶ.. Απΐ. 9,1,1.. [ἢ 4}} {ἰἸθ86 οαβ68 προνοεῖσθαι 
15. ἴου προνοίαν ποιεῖσθαι, ἐο ἐαΐε οαγὰ οὐ, δῃὰ 15 
οὗ ἰτεαυδηΐ οσοσιγγοῆσα ψ] ἢ νᾶτγίοιϑ 5 5 Δ Εν68. 

εἰ καὶ χαλεπόν ἐστιν, οὐχ οὕτως ἄγριον εἶναι παντάπασι καὶ δύσκο- 
λον», ὥστε μὴ μεταβάλλειν χάριτι νικηθεῖσαν ὑπὸ τῶν πολλάκις εὖ 
«ιονυν»νΤωνγ. 

Το {1Ποϑ6, ἤοννδνϑυ, ννῇο πιᾶν ὃ6 ἱποϊξηεά, οὐ [ἢ 8 σγουῃά, ἴο ἀοιδῖ 
ψ ἢ εῖπεν ἢ 6 δι ϑγης ἀοοίτηες οὗἩἨ πηυα]ῇοα ξονρίνθῃ 688 οὗ ᾿Π) τί ἐδ 
νγνὰ5 ἰηάθοεα 8 ἢδνν ὁ ἰηϊτοἠιορα Ὀγ Ψ65ι8 ΟΠ γοῖ, 1 ννου ὰ δσννοῦ, 
15ῖ, παῖ ᾿ϊ δοοιῃ8ϑ ἢοΐ πηργοῦδὈθ]α {παῖ (ἢς δον οἰϊοὰ ννεϑῖογβ πιρδὶ 
6 ἱπαουϊε -γ (18 βδοητθηῖ (0 ἴῃ6 Νενν Τοβίδημεηΐ, νυ ον ἐϊ οδῃ 
βοδίσεϊυ ὈῈ βδυρροδεά ἰδαΐ ρβυβ0 8 80 ΟὈ ΓΙ ΟὐΒ δπκὶ ἰηνοδιραιΐηρ νου] ὰ 
πορίοοῖ ἴο μοῖῖιθα. Οὐοτγίαϊη ᾿ΐ 15, (πὶ ἴο {η6 νυ] οαιίοη οὗ ἴπὸ ΝΟΕΙ͂Ν 
Τεϑίδηγεηϊ ἀΙοη6 οδΔῃ 6 υϑιια }]}γ ἀδοῦὶῦς δὶ ὨΙρ ον ἴολ 6, ἀπα ὨΔΟΓΘ 
τεβηθα μυγν οὗ δἰ ο5 80 οὔϑογνδῦϊα ἔῃ {6 πγογα] μῃΠ δορὮΥ οὗ (ἢ 
βοοοηά δῃηά βιςοδεαΐηρ οαπίι 05, Βοβί δ, ἴῃ τἰἢ6 δὔονε νυ 6 Ὑ8 νγ6 
ἢατα ΟὨΪΥ ἴῃ6 δαγε αοοίτγίηθ, ἀηδοσοιηρδηϊδα ὈΥ τ ο86 8}}-ρονγεγία] 
“ποέϊυοα ἴο 18 μογίογπιϑηοθ, ννῃϊο ἢ ἤθη Ὀυΐϊ τἢ6 βϑᾶγοῦερ οὗ 8} 
ἰιοαγίβ οουἹὰ ἢδανα ἀδνιϑδαα, δηά υἱϑδυρροτγῖοα ὃν ἰποθε αἰυὲπὸ δαπο- 
ἑϊοπε Μ ὨϊοὮἢ ννουϊὰ νϑίη νυ Ὀ6 δουρί ἔογ ουῖ οὗ 6 [᾿πλϊ18 οὗ ΟἸΓίδ- 
(ἴδῃ “ΤΠ ΘΟΪ ΟΡ. 

Ἐ Ὧν. Μδοκηιρι, δυδυγαϊν ργεδδένιρ οα (μ6 δ6ῆβε οὗ προ, Γομάδε 
φτεηιοαξαίο. 
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(δ8ε ὟΥ οἰβίο! π᾿ 8 Ἐχϑιῃρ 68.) ἀπά [ἰ 18 ἴῃ ναῖη Κσρρθ 
ΟὨ]δοίβ, {Ππαῦ ἴῃ ἢ 8 ὈΓαβθηΐ οᾶ86 γα ἤανα (Π6 “4“οώ- 
δαξίυο, ποῖ ἴῃ6 (επί; βίης ἐλαέ βγῃίαχ ῥτγο- 
ἄυσοβ (86 βδ:η6 86η86. 1 δῆ) ΒΌΓΡΓ (Βαὲ {πΠ6 
ΟοπηπηοηίδίοΓβ Βμου]α ποί ἤᾶνα ρεογοαϊνϑα {Πα ἴῃ {ἢϊ8 
οοπϑβίγυσίοη {ἢ 6Γ6 18 8η εἰ} }ρ08ὲ5 οἵ σοιεῖν, ψ ἢ ο ἢ τη Κο8 
(ἢ6 56η86 σοιῃρ!οῖθ. Τῆι. βγηίαχ ἰ8 ἱπάθϑθα σᾶγδ; 
ὑῷ 1 Πᾶν τυβ6]  ποίοα (ἢδ ἰοΠ]] νης οχϑρίθδ. 

Ἰοηγ8. ΗΔ]. δ1ὅ, 47. οὐτὲ προνοούμεναι αἰδοῦς ---- τὸ μὴ 
ὁρᾶσθαι. ΧρΘΠοΟρΡΙ.. ἂρ δῖορίι. Τῆςβ. ταῦτα προενούμην' 
ὅς Με. 4, 812. τὰ συμφέροντα προνοεῖσθαι περὶ τῶν 
μελλόντων. Ηίρρ. 7, 10. ἐκεῖνο καλῶς προνοούντα' ὃς 
Ογτγ. 41, 4. τὸ παραγελλόμενον προνοεῖτε' ὧς 6, 8, 7. τὸ 
παραγγελλόμενον προνοεῖν, Τῇοτα Ζοαυη, ψιπουϊ γϑᾶ- 
80η, σΟΠ]ΘΟίιΓ68 προσνοεῖν ἴτοτῃ (ἢ6 οἀϊο ΟΕΙρἢ, 
ὙΒΙΟἢ 18 ᾿πΠἀ 664 ἃ τυοώ πιλὲ, ὙΤΠυσγά. Ρ. 61. προσν. 
ταῦτα ἃς (), 9. προνοῆσαι τοῦ σώματος τι. 

5.11 τΠ6 οοπηθχίος 18 Ποὶ οἶθασ. ΚΟορρο τγεΐοχγϑ ἰ{ ἴο 
1η6 ργεοράϊηρ εἰᾶιι86. Βαΐ {Π18 πηοάς οὗὨ ἰηϊειρτοῖωῶ- 
(ἰοῃ (48 ψ6 ἰϊᾶνθ 866}) 18 ἸΏ ΔΙ 18381016.Ὀ [{18, 1ηἀ66ά, 
τοίογι θα ἰο (ἢ6 ργβοραϊηρ Ὀγ Τοῖεῖ. δηὰ οἴοτγϑ, δηὰ 
αἰ8ὸ (ξειυπιθη.; Ὀυΐϊ οἡ νϑῪ εκ σγουηάβ. (Ἶγγ- 
βοϑί., βονθνοσ, ἀθο θά ϊν υπηϊΐ68 ᾿ξ ψ ἢ [ἢ 6, ο οιοὶης 
οἰδυ86. ὅ66 ἢ]8 ΝΘΓῪ ἸΠρΘΠΙΟΙ8 8Δηἃ πηΔϑ(ΟΥ]Ὺ ΕΧρο- 
8 (1ἸΙοη, νῃϊοἢ, ἢν ονογ, 4068 ποΐ, ἴοΟ Π16, ΔρΡΡΘΑΓ ΘΓῪ 
850114, ΠΟΙ [18 ΓΘδβοηηρ 416 σοην!ησίησ. ΑΒ 1Π6 
ΜΟΓΑ5 εἰ δυνατὸν ---- εἰρηνεύοντες ἅτα ΟἰοΟΒ6 Ι'νγ σοηηθσοίοά 
νυ ἢ (Π6 ἔογεροίηρ Μηδενὶ κακὸν, ὅχο., 10 18. ργοΌΔ0]6 
(δῇ προνοούμενοι, ὅζοα. 18 ἃ ΡΑΙΘΏ ΘΕ ἐδ] οἸαι156. [1 
{Πθ6τα δ6 ΔΩΥ σοπηθοίοῃ, 1 15 ψ τ (ἢ6 ργθοβάϊηρ. 

18. εἰ δυνατὸν, τὸ ἐξ ὑμών, μετὰ πάντων ἀνθρώπων 
εἰρηνεύοντες. ΚΟρρδ σοῃβίἀογβ {{|18 ἃ8 [ἢ 6 88Π|6 856Π- 
{ἰπγοηΐ Τορθαίβα ; βίηςβ ἴΠ6 Αροϑβί!β βἂὰνγ τῃδὲ ἴῃ 115 
τ [4 Π688 οὗ ἀἸϑροϑβιίοη 8 ρἰαοοα (Π6 ρτοαίαβι 8δ8- 
συλτα οἵὗἉ {Π6]γ Ὠδρρίηθθβ. Βυῖΐ 1ἴ 15. πού, 1 {(Π1η1κ, 8 
ΤΏΘΓΟ γεροίϊέϊοπ : τἰῃουρῇ (458 Οἴτο 18 ΟΌΒΟΓν 5) {Π|6 

ἘΞ Αῃά ϑβιιοῆ 8δθεβ ἴο ᾿'ᾶνα Ὀδοη (ἢ6 ορ!ηΐοη οὗ ΤΠεορὮυ]., στῆ 
[45 {π6 ἔοϊ]ονν ρ; δ δὶ ὈΪ6 γα πηαγκβ : οὐχ ἵνα πρὸς κενοδοξίαν Θῶμεν, 
τοῦτο φησιν, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ παρέχωμεν καθ' ἡμῶν ἀφορμὰς τοῖς βονλο- 
μένοις, Τὸ γὰρ ἀσκανδάλιστον καὶ ἀπρόσκοπον ἀπαιτεῖ. 
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βίαν οὗ ρόδᾶοθ 18 ἃ ζϊπανγοα νἱτίαο, ἰο {πὶ οὗ Ὀδδτγίηρ, 
ἱη] υγ6 8; ΠαΥ, ἴπ6 ἰδιΐδν 15 ἃ ηιϑάϊμηι ἴον ργαςιβϑίηρ [Π6 
οτηθσ. [Ὁ 14 {δουρί τοῦ κΚαῦ 8 ὃν Ποάάνε., ἐμαὶ 
Ὧν. Βαγτὸν δ48. “ {Π15 τηιβὲ πο] 46 ᾿ἰνίπρ δ ρθδᾶςθ 
ας Πουθίς 8 δηα 80 Π|5πιδι!ς85.᾽ Βιῖ ᾿αἀ4 )γ. ον. 
τοδά Ομ γγυϑοβί., {Π6 Εδίῃογθ, δηάὰ αγοεκ (οπιηθηΐδ- 
6.8, ἢ6 ψουὰ ἢανα ἐπουρῇς 1 ηοί αἕ αἰ δίταηρε.Ἐ 
Αηά {Π6Ὺ γα {ἢι|8 ἃγ γτίρῇῃϊ, (ἢδὺ το ρίουβ ρθ68δθ 
τηιδῦ 6 ἤογα ἱπμοίμαρά ; γεῖ ἢοΐ θνθὴ ρϑασα τουδὶ Ὀ6 
Ρυγο!αβ6α ὈΥ σοιϊῃρτοιηϊδίηρ ν ἢδι 6 σοηβι δῦ ἴο 6 
ἐγμίᾳ, ψ ἤθη {πὲ τυ 18 δ ϑίδκο ; {ποιρῇ, ψἤῇθη 
εηδὲ 15 ποΐ [Π6 σ486, 6 8Ποι} ἃ βἰγῖνο ἰἢαἱ 1 ὁμοδοξία 
σδηηοῦ Ὀ6 πηδίηϊδίη6 4, (ἤ6Γ6 ΠΊΔΥ 6 88 πη 6 ἢ 88 
ῬΟΒ5106 οὗ ὁμονοία ; βίποσα (6 ἰαἰίογ πιᾶύ, ψΠ ἢ ῥγιι- 
ἀοηΐ πηδηδροπθηΐ, ἰοϑδα ἴο [Π6 ἔοΓΙΊΘΓ. 

ΤἼ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΟΠ εἰ δυνατὸν, ἐξ 1ὲ ὃ6 μοδεὶδίο, Ὑ ἀπά 
τὸ ἐξ ὑμῶν (ϑαὉ. κατὰ ἃΠα μέρος) ““ 88 [ᾺΥ ἃ58 γοιῖιγ ρασγί 
ΤΟΔΟΊ 68, 8ἃ8 [ᾺΓ 8ἃ8 ἀθβρθηᾶβ ὕροη γου;," ([Ππ6 ἰαἰίοθγ οἵ 
νν Ὠϊσἢ 404}1ῆ 68 οΥ Ἔχρίδιη8 (ἢ6 ἔΌγη6γ), βθαπὶ ἴο Ὀ6 
ἱπἰγοάδασοά ἰο 1ΠΠυβίγαία {Π6 56η86 οὐ {6 εἰρηνεύειν, 
ψὨ]οἢ 185, {πὶ γοὺ ἐν αὐ ρϑασθ, οὐ δὲ ἔγίοπάβ 1 
411 τπηϑη,Σ ὈΥ ὈΘΑΓΙΠΡ ἸΏ] ΓΙ65 ἔοπι (ἤθη, δηὰ ἀοίπρ; 
{Ππ6 πὶ ροοί ἴῃ γοίυγη ; ᾧ 80 ἰπὰὺ (48 (το  ΠΠιι8 8805) 1 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΔΙΜΨΔΥΒ ΡΘ8 66 ΟἹ ΨΟδ7 ρϑγί. τὸ ἐξ ὑμῶν. 

Ἐ 80 ΟΠγυβοβί, 186, 28. εἰ δὲ ποῦ τὴν εὐσέβειαν παραβλακπτο- 
μένην ἴδοις, μὴ προτίμα τὴν ὁμόνοιαν τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ἵστασο 
'γενναίως ἕως θανάτου. 

1 Τοῖβ ὨΘΟΘΒΘΆΓΙΥ δά ϊ8 ἰπαὶ ἰΐ 18 βδοῃηδίϊ πὴο8 ποὲ ρμοβεὶ ίφ. 
“Απά πο ποηΐες (βαγβ (Ἰ)γγβοβί.) {παῖ 118 δῃου)ὰ ποῖ δε ρμοββί!»ἷβ, 
ἢ γοϑροοῖ το οέδέγε, νν Ὦθη ἰΐ 19 Ὡοΐ ἰνναγβ ροβϑίὑ]ε τυ ταβρεςεῖ 
ἴο πιαπ απα ιοἱ[ε." 

1 ΒΥ πάντων ἀνθρώπων ἰδ αν ἀΘΉ1}} πηοδηὲ "οιἢ ΟὨγο[ἴδηβ, ὅονν9, 
8Δη4 (ρηι 1168. ᾿ 

δ ἡγεῖβ. ἤθῦα σοι ραῦοβ ἴἢε [Ὁ] ονν ηρ᾽ δ᾽ τῖ}ὰὉ δοης πθηῖ8. ΡΣ ]ο 
Τ. 2. Ρ. 31. 28. κερδαινεῖν γὰρ κέρδος μέγιστον εἰρηνὴν, καὶ τοι τίς 
ἂν ἕτερος ἀσθενεστέρῳ παραχωρήσειεν οὗτινος οὖν ὧν ἰσχυρότερος : 
τίς δὲ νικᾷν δυνάμενος βούλοιτ᾽ ἂν ἡττᾶσθαι μὴ σνγχρώμενος τῷ 
δύνασθαι; μόνος δὲ οὗτος τὸ ἄριστον οὐκ ἐν ῥώμῃ καὶ πλεονεξίᾳ 
τιθέμενος, ἀλλ’ ἐν ἀσταστιάστῳ βίῳ καὶ τὸ ἐφ᾽ ἐαντὸν ἧκον μέρος 
ἡσυχάξοντι, πάντων ἔδοξεν εἶναι θαυμασιώτατος. ΒΕΤΔΟΒΟΙΉ, [0]. 
17, 1. Αδαὶ ἔγεαιεηίον ΠΠυἀ ἴῃ οἵα παυυϊῖ : Ηόοπιο τεβροπάρεϊ 
Ὀϊδηάο, τοι ἴ γαῖ, τ} 0} 1οοἴ ρδοδθῦ) οὐπὶ ἔιαιγίυι:5 εἴ ργορίη- 
4υΐδ 8.18, πὸ οὐπὶ οὔνηΐδιι8 ΒΟμληἰ θ0.8, εἰ ἴδτ οἴη. μ ΓΈ ΓΙ Πἰ5 ἴῃ 
νἱαἰοἶβ, αἴ διηθῖ δύ γᾶ εἰ ἰηἶ ἃ, οἴ δοσορίιι5 δ'ῖἴ Οἰηἶθι.8 Ὠομχίηιθιι8, 
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10. μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες. [Ι͂ἢ ἰηζογρτγοίίπρ [Π 656 
ποῦ, Π6 ἔοτοα οὗ ἴα ργοηουπΠ8 ἰῃ {Π15 Βδηίθησα τηυβὶ 
6 Θβρϑοῖαῖϊυ δἰϊθηάθα ἴο; βῖποεθ πον ἀγα, 1 {δ ηῖ, 
οπρλαίϊο; ἀρὰ ([|6 βοορα οὗ τ6 ψῇοϊα 18, ἰο ἔοι- 
14 ργἱυαέο γνοξαϊϊαέϊοη, διὰ ἴο δη]οΐη {86 ἱπ)]ιγοά 
Ρδγβοῦ ἴο ἰϑᾶνα νεηρθδηςθ ἰο οἔλεγδ, ἱ. 6. ΘΠ. γ Οοά, 
οὗ {π6 ρωδέϊο ἀῃὰ τῇς αν 8. Απά [Ὁ 15 οὗἁἉ Ππηροτίϑηςο 
[ο αἰἰδηά ἰο 115, βίης 11 ψΜ1η} ΘηδῦΪα 8 ἴο ἃῦγίνα δἵ 
{Π6 56η586 οὔ {Π6 ποχί οἴδιβθ, ψ σῇ οἰ γ 86 18 ηοΐ 
ΘΆΞΥ οὗἉ ἀε(ογπιπαίίοη. Νοῦν {Π6Γ6 ἃγΘ ἴΓΘΘ ΨΑΥΒ ἴῃ 
ψΠΙ ἢ (Π6 οἶδιι86 δότε τόπον τῇ ὀργὴ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6, ἢ 8 
θδϑῃ δχρίαἰπθά, ὙὍΠ6 ὀργῇ πναν Ὀὰ τείρετο ἴο (86 
ῬΟΎβοη 1η]υγεά ; δηὰ (ἤδη [ἢ6 δότε τόπον, ΒΟο1η6 {Π|ῈΚ, 
ὙΠ πλθδῃ : “Ἰδὲ ἰΐ ρο, ἀδἴογ νϑητηρ 1{, σχίνα Βρ868 
ἴο {Πα Δῆροτῦ, ψ ἢ σῇ 185 8 ΚΓΟΥ ὄγευῖδ, Δ πᾶν (δὰ 
ἤᾶνο τἰπη6 ἰο ςοοἱ." δϑοίδο Αταῦις Νογβίου, ΑἸ ΌΓΟΒ. 
6 Π ῖ1διι., διιγθηῃ 8, ὅο. Βυῖ Ὧο βςἣ 856η86 σΔῃ ὃθΘ 
ρῬγουδά ἴο Ὀδ6 Ἰηῃογοηΐ ἴῃ [Π6 ψογὰβ; ποιίῃον ψουϊά 
1 6 βυ 4 0]6 ἴο ([ἢ6 ψογάβ Ὁ] ον, “ὁ [ῸΓ [Ὁ 18 
νι ίση,᾽ το. 

Οἰδοτβ, 485 ΟἸγυϑοβῖ. δηὰ (ἢ6 Οατοοκ (οιηπηοηία- 
ἰοτβ, Αὐσυδίϊη, ΤαῖΠογ, ΨΜογβίι9, ΒοΖα, (δϑδιῦ., 
Οδίαϊ., (δπιοίοη, ϑοἢπα, ατοῖ., 1,6 (Ἰοες, Ηδι- 
τηοηα, δηὰ ΕἸδβηογ, γοίοσ (ἢ6 ὀργὴ ἰο σΟοά. 8ο (Βου- 
π6η. 872 Α. δύτε τόπον καὶ χώραν τῇ ὀργῇ τοῦ θεοῦ 
ἐλθεῖν" ἂν γὰρ σὺ ἐκδικήσης σεαυτὸν, ἐλθοῦσα ἡ ὀργὴ τοῦ 
θεοῦ, οὐχ’ ἔξει χώραν του ἐκδικῆσαι ὅτι προεδίκησας σεαν- 
τὸν" εἰ γὰρ σὺ μὴ ἀμυνῃ, ἤξει ἡ ὀργὴ. Αηὰ ΤΠΘΟΡΉΥΪ. 
1206. δότε πάροδον τῇ τοῦ Θεοῦ ὀργὴ κατὰ “τοῦ ἀδικοῦντος 

π' ΤΉ5 56 η56 ἢΔᾺ ὈδΕΠ 6508} 15Π6 ἃ Ὁ ΤΟΙ ; δηά, ἴογ 1ΠΠβἰ γαῖ! ἢ 8 
οὔ τ, 1 τοῖον (ἢ 6 τεϑῦοῦ ἴο ϑορῆ. (Ἐκ. Κι. 280., νῆα (ἢ6 ϑοΠο]. ἐχ- 
Ρ]αΐη8 : οὐδεμία τίσις ἔρχεται τοῖς προπαθοῦσιν ἀντιγχιμωρρυμένοιε" 
δι (“. (οἹ]. 274. ἴδε. Ευγηεη. 981. 2 βοῦν}. Αρϑτη. 1934, δ.θο]. 
οἷ ΖΕ βοῦν] σπσερῆ. 8925. ΡΊυῖ. Ὠίοη. 47. 

[1 8 ἰγὰγ οὐερεγνεὰ Ὀγ Νδοκηϊρῆηίς, {πὶ “ἴ (15 χορ 18 ουηδοά, 
85. το!  ίοω, 80 ἴῃ τσ Γθάβθοῃ, ἀπά ἴῃ τῇς ροϑα οὗ βοοϊϑοίγ, ἘῸΣ 
δ8 ΝΟ ανδϑηρὲεβ Βἰ ἢ)56}, το κίηρ Ηἰτηδοὶί δοουβοῦ, δηὰ ᾿υάρε, δηὰ 
Θχθου ΟΠ6Γ, 8}} 'ῃ ΟἿ6 ῬΕΓΞΟΉ, ΓΙΠ8 8 ργεαΐ πδζαγὰ οὗἉ ᾿π)υτίηρ Ὀοΐἢ 
Ηἴτωβε  δπα οἴδεσθ, ὈΥ̓ δοίϊηρ ἱπιρτορατίγ, (γουρὴ ἴ(Π6 ἰηθαθηος οἔ 
Ραβϑίοη." 
νΟ ΥἹο Κκ 
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μᾶς: Αἠὐά 1818 1!εγργαοίδιοη, ν᾽ οἷ ΒΘ θῃ8, ΠΡΌΗ 
πα πῆοις, {π6 ὑυδϑὲ ἔουπάοά, ἢ88 Ὀδθὴ δάορίοα ὈγῪ 
Ὑ᾽οΙ, Βοβθηῆπι., Κορρε, δηὰ δε θυ βηογ. 

ΟΙΠΘΓΒ, δρϑίη, ἃ8 Ναὶ., Ὠγυβυ9, Εϑῖ., Μφηοοῖι., 
Τιηυθ, Απβοίμῃ, Οοτγίυ8, δοῃοοίίρ., Υ᾽  εἴ8., δηὰ 
Ηδιηποηά, γεΐεγ (ῃ6 ὀργὴ ἴο {Π6 ᾿Π]ΏΌΓΟΓ; 1. 6. ὈῪ 
Ἰεανιηρ ἢ. [ἢ βυρροιῖ οὗἉ {Π15 Ἰπξεγργοϊδίίοη ΥΥ εἴ. 
οἰῖθβ Ῥείγοῃη. 94. σδάβ ἰη]ιγῖθ. ἸἹπυσγά, 1, 88. 
εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ. Απά ἢ τοΐογβ ίο {6 Ῥγίμα- 
βογθδῇ τηδχίη), " [)ο ηοΐ ΒΓ [Π6 γα νι ἰγοη," 1. 6. 
ὑπείκειν τοῖς ὀργιϑομένοις" ὃ 4692 Β. δεῖ δὲ μηδὲ πείϑοντας 
αὐτῇ (τῇ ὀργὴ) διδόναι τόπον Δη ΟΙΠΘΓ Ρδ554 68, 
τπουρὲ [658 ἴο {Π|6 ΡΌΓΡοΒβΘ.  Βυΐῖ η (Π6 ἰαβὶ οἰζδίιοη, 
διδόναι χώραν ὀργῇ 8:05 168 ἴ0 φσίυδ τὐαψ ἐο ΟἿ’ οἵη 
αηρον, Ἰοῖ ἴο ψίοίά ἐο ἐδαέ φῇ αποέδογν' : δῃὰ ἴῃ τῃδὲ 
οὗ πυοσγά. τ1ῃ6 ρῆγαβο ἰ8 1186} ἀδιθγιηϊηδῖα : νοὶ 
186. ῃοί {π6 σαᾶ86 ψὶτ {ῃ15 οὗ δι. Ραυ]. Βοβι 68, {π6 
ἴογπὶ ὀργὴ τηυϑί ἴ1ῃ8 Ὀ6 ἴΔΚθὴ ἰοῦ {Π6 υἱοίθμοθ οἵ. 
ἜΝ οἵ 1πΠ6 ἀπρτῳ ρϑύϑδοη : ΜὨϊοΝ νου 6 νΟΓῪ 
διῇ. 
ΠΏ ςσοπίοχί, (ἤθη, ὈΥ ψὨΙΟἢ ἃ΄οῆ ἢ6 β6ῆ86 σϑῃ 

Ὀ6 ἀείεγηγηθά, Γοαυΐϊγοϑ (Π6 δοοομά ἴ Ἰηἰογργοίδί!οη, 
ΠΟ ἢ 18. ἀθοιάδαϊγ ργθίθγα]α : ἃ πὰ 88 1{ ἢ88 ἢοΐ Ὀδ6 ἢ 
οοηῆειηθα δηὰ ᾿]8ἰγαίθα ὈΥ δὴν (Ἰδβϑίοδὶ ρϑββᾶρο8, 
{π6 ἔὉ]]ον ηρ᾽ ἸΏΔΥ Ὀ6 δοσθρῖα 6. Εαγῖρ. δΌρρ!. 611. 
ἐξήρκεσας ἦν Ζεὺς ὁ τιμωροῦμενος" ὑμᾶς δ᾽ ὑβρίϑειν οὐκ 
ἐχρὴν τοιήνδ᾽ ὕβριν. ῬΠΟΟ"). 18, 72. μὴ μιμοῦ κακό- 
τήτα, Δίκυ δ᾽ ἀπέλειψον ἄμυναν Πειθὼ μὲν γὰρ ὄνειαρ 
ἔρις δ᾽ ἔριν ἀντιφυτεύει. ΤΏΘΟΡὮΥΙ. 126. 5. ἔ, τοίη Αγ ΚΒ, 
[π8ὲ {818 18 πρὸς παραμυθίαν μικροψύχων, οὐδὲν γὰρ ἀλλὸ 
ἐπιθυμοῦσιν ὡς ἰδεῖν ἑαυτοὺς ἐκδικηθέντας. ΠΕ 86ῃ11- 
Ιηθηΐ 18, Βονανογ, 1π] ΔἸ οϊουβ ; 5ΐησα (48 (το ]!. νὰ }]} 
Οὔβθγνθϑ) ψῇθηῃ 1ἱ 18 δα ἰῃδὺ Ὀγ {παοὶγ ἔουθθασδησα 

Ἔ Τὸ [Πδ6 δῦονε πῖδὺ ὃὈ6 δα άεὰ Εσυγὶρ. Βαοοῆ. 608. ὀργὴ δ᾽ ὑποθὲς 
ἡσυχὸν πόδα αγα Μυβρτ. σΟὨ]Θοίιτοϑ τρόπον, α πιὰ αἰεροςδξῖον. 
Αγ ϑιϊά. 8, 26ὅ Β. οὐδὲ δίδωσι χώραν τῇ βλασφημίᾳ. ῬΆὨΪοδῖν. Υ. 
ΑΡ. 8, ὅ. δὸς ἐμοὶ τόπον. 
{ Οἰεδμάεγ δηὰ Κορρε νου Ἱὰ ὠπέέε {π6 ἤγεί δηά βοοοηὰ ἰηΐογργε- 

(αἴθ: ἃ τηρεῖ Ποα δι γεν ἀπογίἰοδὶ δηὰ Ἰηβατηϊβ8: 0]6. ϑοδοείίρει, 
ψουὰ σοπ]οΐη 8}} ἴ(Ὦγοε ; ἢ] Οἢ ἰθ (Π6 ΨΕΓΥ δΔοπη6 οὗἩ ΔΌΒΏ ΓΑΙ, 
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δα ραίΐδησθ (γι βείδηβ [εανα ρ͵δοα ἔογ Ὠἰνίηθ νϑη- 
Βαθδῃοθο, 10 15 ποῖ τησϑδηΐ ὑπαὶ (18 νΘηρθδησα 18 {Π 6} 
ἑηδοπέϊον, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ Πα 1 18. {πΠ6 ευθηΐ, ΟΥΓ γεδμίέ, οὗ 
ἘΠοῚΓ ραίοηὶ οπάυγδηςσα δηά ογθθδγδησο. Ἐ 

19. ἐμοὶ ἐκδίκησις" ἐγαὺ ἀνταποδώσω. ΤΠ ψοΓΑΒβ 
816 ἴγοπι Ὠδιί. 83, 86. (οἰἰεἀ 4130 δἱ Ηςῦ. 10, 80.), 
Ὑ6ΓῈ (Π6 ργοποιη8 ἃγα δοίἢ δρἠδίϊςαὶ. ΤὮα 86- 
ςοῃα οἾδιι86 185 ΘΧορείς.8] δηά ᾿πίθηβῖνο. 

20. ἐὰν οὖν πεινᾶ, ἕο. [{ 18 Τρ ορβαγνθὰ ὈῪ 
ΟῚ 15, {Πδΐ ἰἢ6 οὖν βῆονν5 (Π18 ρύθοθρὶ ἀδρθηάϑβ8 
ὩΡΟοη (Π6 Ργδοθάϊηρ. Δηᾶ Ο(ἢγγβ8., ΤΏΘΟΡΥ]., δηά 
(Βευοη., ἢανα νν6}] βθθη ἰδὲ {6 Γ6 18 ἤθγο ἃ βοτί οἵ 
οἰπισα ; 4. ἃ. “1 Ὠοΐ ΟἿΪΥ Θχθοτῦί γοιι εἰρηνευεῖν, Ὀυ 
Ι βη)οίΐῃ γοιι ἰο ἀο ρφοοά ἴο γουῦΓ δῃθίηγ. ΤΠ ψ|]]} 
θ6, Ιη 4664, (Π6 ἴο8᾽ ν ΘΙ ΠΟΓ ν᾿ ηἀϊ]οῖῖνα ἔθ! πρ8 ἃΓΘ 
1πογουρΉΪν ΒΌρΡΓγθβ86] ; παπηοὶγ, ΨΏΘΙΠΟΓ γοῖ ἃΓΘ 
ΓΟΔΑΥῪ ἴο ρογζογηι ἐδ σοπιππιοη οἤο65 07, ἠπιπιαπὶέψ ἐο- 
εὐαγαάς ἠΐηι, 16 5ῆου] ποορά (ἤθη). Εογ {ἢ185 15 αὐΐ 
{Π δ. 15 τηδδηΐ Ὀγ ἡϑοαΐϊηρ Ὠϊτη, δηὰ σίυϊηρ ἠΐηι ἀγὶπξ; 
1Π686 Ἀεΐπηρ δάἀάιιοα ἃ8 δ8ῃὴ δχϑιῃρίθ; πουρἢ ΤΠ 6Ὺ 
τ 5 αχίθηά (ο 4}} βϑυςῇ Ὀεηοῆϊβ 845 {Π 6 ρεγβοη τηὶρῃς 
ἢδνε οἰαϊπηοα Παά Πα ποῖ 1η]ιγοὰ γου. Τῇδ δχργθδ- 
βίοηϑ {ῃδηηβοῖνοβ δγα ἰδΐίζθη ἔγοπιὶ γον. 95. 21 ὃς 92. 
Ψωμίξειν, ἴτοπ! Ψώμοὸς (ἀπ ἰῃαὶ ἴτοπθη ψώω, ψάω, 
γασο), εἰσηϊῆθβ, ᾿ΠΠΟΓΑΠΎ, το ρῖνο ἃ δέ, ἃ τηουτ Π]] ; 
θυῖ 1 ([ἢ6 δορί. 1ἢὲ δῆϑνογβ ἰο {π6 Ηδρ. ΟΝ, “τὸ 
ὍΝ ΟΠ ἰο Θδΐ, ἰο ΒΡ ὶγ ἰοοα." δδα δοῆϊΐθυβ. [ὸχ. 

οἱ, Τεϑί. Ποτίφειν βρη ῆθβθ ἴο σίνος ἀγίηκ; ἃ5 ἴῃ 
Μεαῖίι.10, 42. 25, 85., δΔηὰ οἰβανῆθγα. 

1ι ἰ6, πονγανεῦ, οὐὗὁἨ τογα ἱπηρογίδησα ἰο δἴίεπὰ ἴο (ἢ δ6ῆβε οὗ (ἰ6 
ςοηίχονεγίοα ράβϑασο, ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, 
αὑτοῦ, ΟἹ Ὁ Οἢ νϑγίοιιϑ ἤᾶνα Ὀδοη [πὰ ομρἰηΐουβ οὗἨ (οιηηπιεηίδίογο 
τη ὙΤΠεοϊορίδηδβ, 4}} οὗ νυνί ἢ ἰξ σδηηοὶῖ θὲ ἐχρϑροιοὰ (δεῖ ἷ βῃοιιϊὰ 
τενίειν. ΤῸ 806} ΟὨΪΥ ἃ8 Ὦανα ΔῺΥ ϑεηδίδποα ἰ0 ἴγὰ1ἢ ΟΥ Ὀγοδδδὶ- 
1ϊγ ἐδ 1 δάνετί, Τῆδ πιοβὲ ρορεΐαγ ορὶπίοῃ ἴογ ἴ{π ἰδϑὶ σθῃΌ ΓΥ 
͵9, ἰδ (6 Γ6 18 Ὠ6Γ6 ἃ πλοίδρῃονῦν ἀογινοα ἔγοσῃ Τυυπαὶπρ, '.6. δὴ αἰ!υ- 
δἰοᾳ ἴο {πε τηεϊτηρ; οὗ ἰοῦ; ΟΥ οἵδον διδὶδὶς πιοίδ]β; δπὰ ἴπαὶ (ἢ ο 
ἐσχργεβϑϑίοῃ βρη ῆοϑ, “ ἴδοι 51.411 {ἰΠΕΓΕΌΥ πιο] ἀυνῃ Ὠΐ8 ΘηἱΥ, δηὰ 
ῬΆΓΓΩ ἢίτα ἴο Κη 688 Δηά αβεοιίοη." (566 Μδοκηῖρηί.) ΑἈπὰ {ἢ 8 

πὶ Ἐὸσ δε ραϊΐοποο ἴσα ἱπουϊοαίε ἃ τΏΔΥ ὃ τεΐεγγοα ἰο ῥο ὰ τΠο86 
οἶἴβθβθβ ἰωΐο νυ υἷος ἢ {(Π6 ρΒΠ] θοροῦ Ἐρὶοΐεῖι8 849 ἀϊδιγχυϊεὰ {Πὶ5 
νἱρίαο, [η6 ἀνέχον δηά ἴῃς ἀπέχον, δέατ αηὰ ῥοτύεατ. ; 

κῷ 
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γοοῦθ οὗ ἰηϊογργοίδιο γαθ δἀορίεά ὑγ Ζ6γοιπο, Ἠ αγν, Ρἰβϑοαΐον, 
Ψογϑιΐυβ, ϑομῃοίίυβ, ΕἸάποκο, Ηδην., ϑομυ]ΐοηβ, γοΙ, ΗἩδαπδπη, 
Ῥοάατίἄρε, Τανίοσ, Μδοκηϊρῆϊ, δπὰ 7450 158. Βιυιῖ, Βοννδνοὺ ἱηροθηὶ- 
οὔϑ, ἴπεοσγα ἰβ ποῖ, 88 ΔΓ 89 ' οδὴ Πηάΐ, βυϊηοϊοηῖ αμέλοτὶἐῳ ἴῸΓ ἰΐ οἰ ΟΡ 
ἔγοτῃ (]αβϑῖοαὶ οὐ Ἐδυθὶ πίοαὶ ὀχϑηιρ]θβ, πὰ ἰτ 8 ἀδνοία οὗ 8}} βξιιρροτγῖ 
ἔοπ) ἴθοβε ψνῆο τῇδυ ὃὉδ διμμροδοὰ ἴο ανὸ Ὀεβῖ ιἱπἀογϑίοοα ἢ ἱτροτί 
οἵ Οτοοκ ρῃγαβθοΐορυ. Απά δβ ἴπεγα ἰ8 ηοῖ ἃ βῃδαονν οὗ ργοοῦ δὶ 
(Π18 ἐβ {Π6 86η86, 80 ἴΠ61Ὲ 18 ἴῃ ργεδίεδί γεαθοὴ ἴο (ΠΩ τ 15 ποέ. 
Ἐν ἴθ ρῆγβαβο, θοῖῃ ἰπ ἴπ6 μᾶδβαᾶρθ οἵ Ῥγονετὺβ ὁ5, 2]. (ἴγουι 
ΜΠ ΘΠΟα (8 ραβϑαρθ 8 8 Κοη,} δῃηὰ νἤεγενοῦ 6]86 ἰϊ ὀσουγδ, (48 ἴῃ 
Ῥ5. 140, 9 8ι [0. 18. 47, 11. ΕΖεϊκ. 10, 4. 4 Ἐαγ, 16, 523.,} 18 αἰ νναγ8 
ιιϑ6α οὗ βανογα δά ἢ ιυΐπὸ ριιηϑῃιηθηῖ. ὍΠυ8 δνϊάθηςε, Ὀοῖϊὶ μοϑὶ- 
ἔϊνα δηὰ ποραῖϊνα 18 δραΐηϑὶ πὶ Ἰλίου γεϊδίίου, τ οἢ, ἴῃ ἰδεῖ, 
εουϊὰ οαἱγ παν οτἰ᾽ παῖθεὶ ἴῃ τνε}} τηθαπῖ Ὀυζ πιϊϑῖα Καη νίεννβ οὔ [6 
ἐτωροχῖ ἰηνοῖϊνοιὶ ἰῃ 1Π656 ΟΓάβ, 89 ἰδ 11 ΕΓΘ ἱπηροβ8:0]6 ἴο Ἔχοίυάα 
ἤγοπι ἴΠπ6 οοπητοη ἱπιεγργειδίίοη ἃ Ὠοϊοη οὗ σεπζεαποθ, υηνν ΟΥ ὮΥ͂ 
οὗ {π6 Αροβιῖθ, δηᾶ 1{π|6 δοοονίδης τ ἴΠ6 ῥγεσθρίβ οὗ οὔὖῦ ἔδ- 
ἀδοηιθῦ. Βιυῖ ἐλὲδ, ἃ5 νν}}} 6 δθθὴ γι ΠΟΥ σῇ, 18 ἔοι πάεα ΟἹ ὨΔΥΙΤΟΥ 
Βηδ γμηγίϊα! τίανν Οὗ 106 66 η56, δ 0ἢ 85 ἀὦ ογεαϊζ σαῖμεσ ἴο {Π|6 ἀεαά 
(ἤδη τὴ ἀδατέ οὗ [πο86 ννῇο ἀδνῖϑε ἤθη. 

ῷ. Νεδὺῦ ακὶπ ἴο ιἢΐ8 τπηοάς οὗ ἰμτεγρτγείδι! οη 18 {παΐ ὅγβί ([ δ6- 
]6νθ) {γον οἱ Ὁ Αὐρποίΐη, δηα αἴιεγννανβ δαορίεὰ ὉΥ δοπηδ 
ΘΑΥΪγ τηοάύθγῃ Οστηπιεηίδίογβ, 88 ΟΥ̓ ἢ 18, Βη 4 ἜΕΒρθοῖδ!}}ν ἩἨδιηπιοηά ; 
8η4, ἰπ 1ῃ Ἰαδῖ σεηζατγ, δάομίεα Ὀν βενθγαὶ Οσιηπηοηϊδίοιβ οὗ ποῖρ, 
85 ϑεϊποείίρεη, ᾿Ἰ)οδάτ!άρα, (αγρΖον, δηὰ Απιποῦ ; πδιῃϑῖὶυ, {μδὲ 
“ὺν τη }8 σοπάυοϊ ἴδοι τ ῖ]ε ἑοχοὴ ἠὲδ σοπδοίθηοθ 80 ΒΕ ΓΕΙ͂Υ, ἰπδὶ 
ἢ ψΜ}}} ταρϑθηΐ οἱ ᾿ιἰ8 ἱπ)υγγ. Βυῖ (ἢ 5 866 1|8 ν6σῪ ἴατ ζεϊο πο, δὰ, 
ΕΚ {Ππ6 όσον ἱπιεγργοϊδιίοη, 18 ἀδνοία οὗὨ 4}} δ ΠΟΥ ς ἔογ 1 οδη- 
ὩὨοῖ ΤΕΟΚΟῺ 88 δυο ἴΠ6 τηοάς οὗὨ δρρ])γηρ; ἴΠ6 μαβϑϑᾶρα ἔοιμα ἴῃ ἃ 
ΤΩΟΟΘΤῊ Ψψενν ἢ ΒΕ ΔΌΌΪ. 

Γῆς τοας6 οὗ ἰητογρτγείαίοη νος ἢ 5})81} ἢονν Ῥγοσθοα ἴἰο ἀείαὶ] 
8 ἴΠη6 πιοϑὶ απίϊοηΐϊ, δηὰ, 1 (ἢ ηΚ, Ὀν ΓᾺΡ τΠ6 Ὀεϑῖ ξουπάεα οτα ; 1 18 
δυρροτγίεα Ὀγ {Π6 Ογοοῖκ αι 6 γϑ πὰ (᾿οπιπγεηίαἴθγϑ, 41} {}16 Ἰδῖθὺ ΟἹ 68, 
οχοορί Αυρυδίίη δηὰ Φόγοηθ, δηα ἃ νεσῪ σοηϑίεγδῦ]ς ρατὶ οὔτ πιὸ- 
ἄεγη [ηἰογργϑίοιβ, ἃ86 Βοζα, Ἐβϊιβ, Οδηθγοη, Οουηδι Ογοιϊι5, ἸΥΠἰϊ- 
Ὁγ, ῬΥεἰϑίθιη, Ἡαγήγν, Βοβεημῃ., Κορρε, 5.) δυβηεγ, δ᾽δάθ, δὰ Τυτ- 
δῦ; πδηλεῖγ, [ἢδι ἴΠ6 σγογὴ8 ἅγὰ ὄδχργαβϑϑεῖνα οὗ δοιιῖθ ραΐῃ, δῃὰ βενογα 
Ῥυπίϑῃτηθηῖ, ἐνεη (δὶ οὗἉἩ {πε Ὠϊνίηα ννναὶ ἢ δηὰ νβηρεδῆςθ. Νοῖν 
(5 18 Βυρρογῖθα ὈΥ (6 υπίϊοὰ δυῖ ΠοΥ ΤΥ οὗὁὨἨἁ 8}} {Π6 ραβϑβαρεβ οὗ {ΐ6 
ΟΙά Τεβίαπιοπί ἡ ἤθγα ἴπ6 εχ ργεδδίοῃ οσουτα,  δη ἰΠπογοίογα τγα δῇ 
ὨΑΓΟΪΥ ΒΌΡΡΟΘΘ ἰἴ ἴο Ὀ6 οἴπογννῖβα ὑϑειὶ ἤογο, Βαβι 68, {πῸὸ οοηϊοχί 
ἴὴ 118 886 ΤΟ] ΓΕΒ 1 ; ἔογ ἴΠ6 ννοτϑ ργεοθαϊηρ ἰγεαΐῖ οὗ ἴπΠῸ δ υἷπὸ 
Ὀδηροαῆοθο. ΝΟΙ ἷ8 ἴΠ6Γ6 δὴγ τυ} ]}- πο οὈγοοτίοη ἴο τπ 6 δθονα 
δοηϊ τπθηΐ ἰ86 ] ἢ, ἤθη ΡΓΟΡΕΥΪΥ υπάεγβίοοά. ὅεε ΟΠγγυοϑίουι, δὰ 
ἐβρεοΐδ! νυ (πυπιθη. δηι ΤὨεοάοτεί. ΤΠ 86 Π86 5 ἰῃ}8 ἐχργεββθεὶ ὈΥ 
Ογοίϊιιβ : “ 8ὲ δἴεγ 114 ἰδηΐδ ἴυα ρα(ϊοηι δς Ὀδηοβοϊδητία δὰ πηοὶΐ- 
ΟΥΘΙῺ τηθηΐοπι ΓανΟ τὶ ΠΟῚ ροΐαβῖ, ρ,ΤΑν 8 οἱ πρεπάεϊ μορηα. Απὰ 

ἃ ΤΡ, ον ἰβίδῃοσ, ἱη [Π6 ρα888ρε οὗ γον. δἴϊζου {Π6 νγογάβ8 ἤδγα 
οἰϊεά, ἀγὸ δά ἀβά, ὁ δὲ Κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθὰ; ὉγΥ νρίοἢ ἱξ 
8. ρῥἰαΐῃ [δῖ ευἱέ νγα8 τηϑδηΐϊ Ὁγ ἴῃ 6 Ἐχργεβϑίοῃ ἀνθρακὰς σωρεύσαι, δις. 
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ὯΘ οὔδογνε : “οἴη ἴδσογε, οὐἱ γοὶ οοοδδοηόπι τα θεπχυ, τῇ 
[λιο. 16, 9. Τεγιυ δῆ Πἰὑγτο ἀς αι οητἃ, Ῥέμς ἐπιργοῦμπι ἑπρα 
οααὶθ, ειδιϊποπάο. «ὁ ἐὰ επῖμι υαριἰωδὶξ, ον) σταίΐϊα ευείΐπος." 
Κκορρε ἰγϑηβϑίαῖοθ [6 ρβϑοϑαρα (ἢ 8: ““ δὲ ΔΙ 1118 ἰδηΐα (υα μα[ἰεη- 
(4 οὐ Ὀεδεοβείεδηςία ποῃ γεὐϊοσιὶ δα τηεηΐειβ σροϊϊογεα - ρστανΐδ οἱ 
Ἰωρεηάεῖ μορπα." Αηὰ δ6 ᾿αγα τἢ6 0] ον ἱηρ, ἀονγὴ 88 (6 ϑοηςταϑος 
ἰηϊθιάε ἰο Ὦ6 Ἔχργεβϑϑαὶ Ὀγ (6 Αροβί!α: “" δ δηπὶ ἰδὲ ργαεεπέδης 
δ456 ἱπ)υτὶ οὐ͵μδοὶΣ μἰέοτοηι, Ὧδ8 ᾿ρ885 Ποβίϊιτῃ ἰη)υτῖαθ 6Ὸ τηΐηυ8 
Ῥεγπογγεβοοσεηῖ ]ερἸογαβηϊθ ρογίεγγεηϊ ; ἴὰπη ἰπργ πγ8 ἐροὲς δογωνε 
ααἀνοτγδαγὶλβ, τοαχὶγὲ ὑπαάκαὶν, οἱ πὶ δδὲ ἱρδα ρωπδγυ αἰνίῃδγι), 
4185 διὰ γα ραξϊεπίθς ὑεπίρποῦφμο (ὮΓΙ δ 1809 ΟΥ 6] 816 σογίο οἱ ὶ 
οοη ΓΑ οὈβηΐϊ, οομληϊηδίϊοηθ ἃ Ὡονΐβ αἰγυοϊογι θυύϑαυ 6. ἱἰη᾽υγ δ δὺ- 
δΕΙΤΟΓΘΉ ΙΓ, "ἢ 
ΤΠ ἐπέρν 15 ἢοΐ, πούγευοσ, ἴο Ὀ6 ἰπυ8 (Υεαίεα ΟΠ ΔῺΥ τοἱδἦ Οὗ ἐπ- 

ἐενέϊομ ἢ οὗ ἀταννίηρ ἀοίνη {πε Ὀ᾿νἕηδ νυγαῦ Ὁροῦ πίηλ. 16 ἰ8. ΟὨΪ 
τηθδηϊ ἱμαῖ (18 νν}}} Ὀ6 1ἢς οοηδοφίεσποθ, Ὠδιμεὶν ἐβ ἦδ ἀοδς ποὶ τερεηξ, 
αι ρεγεὶδἐς ἴῃ 8 Θηγ ΕΥ̓ δηὰ ἸΠ]ΌΓΥ : [ῸΓ (88 οοΐ δὰ ΤΌΠΟΥ οὔ- 
ΒΕΓΥΘ) (6 ρεγβονοσίηρ; ψν]ο καάάπμοββ δηΐ ἱπηροηϊΐθηοα οὗἩ (πὸ ᾿π)Ότοῦ 
8Γδ ἴ0 ὕ6 διρροιεά. 580 {παῖ δῖ. Ῥδὺ] τηϑγεὶν βίαϊθϑ ἰὴ ισὐλαέ [ἢ6 σοῃ- 
ἀυοῖ οὗἩὨ θΟΓ ἢ Ῥαγίΐθθ τ7νὺ7}}} γεδμΐέ ; ννἱιπουΐ ἰηκἰτημεηρ {πὶ (}τῸ ἐπ)υγοα 
Ὑν}}} θ6 φταίξιῇεα. 

ΤῊ5 1α581 Ἰητεγργείδιίοη, ἱ τορθαῖ, βοθῦηβ, ὑροὴ ἴπ6 νυ ἢ οἷα, {Γι ς 
ἘΒΟΌΡὮἢ ἴἰ πιιϑῖ ὑε σοπἤεβϑε ὑπαῖ {Π6 Ἰδηρίαρο. ἐπ ρὶ ογεὰ ὈΥ͂ ΒοΙῃ8 
ἴη ἀδίδη της ἰι (ἐβρϑοΐα! ἢν ΟΠ τγοοβίοιῃ δηὰ “ΓΠθορηυδοῖ) 8 ἴοο πῆς 

γάεά, Ῥγειβιοίη (οὐ 7 δηουρἢ) ἰηιεγανηρ ε8 δος, Ἰηιενρτγεῖα- 
το ἢ 5 ἴῃ ἴΠπ6 [Ο]]Π ον ρ᾽ ΡΑΓΑΡὮΓΑΘ6. “Ηυς ἔδείεηδ, δαϊ ἱρδβιιηχ ἰδέ 
ΤἜΟΟΩΟΙ Δ ὈΪ8, ας βαϊαπὶ ἴα ἱμθὰπιὶ ἰαϊατ ΡΓεβίδ 8, ἢθς ἴα ἰρδβίι8 
Ῥεοσαῖϑ οἱ σἈ]απηίαι! 5 ̓ τα 9} 1 σα 018. δ᾽ σοηΐγδ ἔδοθγίθ, εἰ τηλ] τ 
ΤΩ8]0 ΓΕρεπαογί8, οδἰϊατη δυργα πὰ οδρυΐ ἔθ ἀδοϊάοι." Ουϊ οὗ 
ἴα νϑῖγ ἔενν Ἔχδιρ θθ νυ] ἢ σδη Ὀ6 ουηά ἴῃ διβιϊεηϊ ἢϊβίοσυ οἱ γϑ - 
(υγηΐηρ; ΡὈΟά ἴογ ενὶ], οπε 15. ἤοτα δἀάυσεά Ὀγ δύ οἰβδί οἰ ὕγοτῃ Ταοῖϊ. 
ΑΏΏ8]. 4, 55. ““Ταηϊὰ πιδηϑιιείυ!ηθ ἀρρεῦαῖ, ἴ εδπὶ οΥἵδ ἰδιηροδίαβ 
Γαρετγεῖ ἴῃ αὐγυρίο, ροδϑοΐᾳυα ἰηςοΥἸ8 Ἰῃϊταϊοὶ δα οαϑιτ γείεγεὶ, μὶ- 
βεγῖς (τἰγθγθϑ, ηυᾶγαπλ δυο ἶο ἀ βου εχἱμηθγείυγ." ϑοιμρ 
οΟἴεγβ γα ἔουηά ἴῃ Χεηορῖὶι. γν. δηά Απδῦ. 
᾿ς Βοβθϑαι. τ᾽ ηΚ56 ἐϊ Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰο ἰηίεΓργεῖ 686 ψογά8 οὗ δὲ- 
οἷπε ρυπἰβῃτηεηῖδ. Βαϊ [ῸΓ {}ν||8 ορ᾿ πίοῃ {6 Γα 18 ποῖ (ἢε ]εαϑῖ ἔοι δ- 
ὕοη ; δἰποα ἰη ἴα ΟἹ Ταβίατηεηΐ ἴἢ6 ἐχργθϑβϑίοῃ ἰ8 ἱηνασ Ὁ] δὸ δρᾷ 
Ρ] εἰ, δπὰ {π οοπέεχι ἤετε δν] θη }} γαααΐγεβ {Π|8.-ῸὃϑὉ ᾿ 

421. μὴ νικώ ὑπὸ τοῦ κακοῦ---κακὸν. ΤὮ]8 νΘΙΓΒ6 ἰϑ 
ποΐ, 1 τΒτΚ, 80 οἰοβοὶγ σοπηθοίοα ψΠᾺἢ {Π6 ργοοθάϊηρ 

ἃ 80 Τμοοάοτεῖ 155. εἰδέναι “μέντοι χρὴ» ὡς οὐκ ἐπὶ τοῦτο θερα- 
«εύειν προσήκει τοὺς δυσμενεῖε, ἵνα μείξονς ἐκόϊνοι τίσωσι δίκαι᾽ ὁ 
γὰρ θεῖος ἀπόστολος ταῦτα προστέθεικε, σεβέσαι τοῦ ἀδικουμένον 
βονλόμενος τὸν θύμον, οὗ τῷ ἀγαθῷ σὺ κακὸν αὐξῆσαι πειρώμενοε' 
ὅτι γὰρ φιλοσοφεῖν κελεύει, καὶ τὰ ἐξῆς διδάσκει. Αῃὰ 80 (βεοιυμηθη. 
5374 νυ. μὴ διαθέσει κακοποιῷ εὐεργέτει᾽ ὑπὲρ γὰρ παραμυθίας σον 
είρηται τὰ εἰρημένα, ὅτι ψωμίξων καὶ ποτίξων, ἄνθρακας πυρὸς 

σαρεύσειε; οὐκ ἵνα μὲν τὰ οὕτως ποιῇς. 8566 αἷδο Ῥποίίυϑ ᾿δἰάδηι. 
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88 ἴ0 ΒρΡΡρογί {Ππ δεοοπά ἱπιογργοίδἝομ ἀρονθ-Π6Π- 
(ἰοη6α ; Ὀυΐ βε6 8 ἂῃ ἰηἀδαροηάθηΐ οη6: [Πουρῇ 1 
θ68Γ8 ἃ βίσυηρ αὐιηϊέψ ἰο τἪ ὙἼΤΏ6 ΑΡοϑβί]8 βθοπὴϑ 
Π6γα ἴἰο σίβα 8311}} ἢϊρίδᾳ ; δῃᾷ ἱπ θη οΉ 8 }} ν ΘΠ ΡΙΟΥ5 
(Π6 Θχργεβϑϑίοῃ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ, ἴἰο εἰεείυλ! Υ ῥτο- 
νϑηΐ ΔΗΥ͂ πηι ἀογβίδηαπρ οὗ [18 ἰαϑὲ ννογάβ, 8ἃ8 
σινϊηρ; ΔΩΥ Πσοπηΐξθηδηςσα ἰο ργούμγϊηρ ουἱΐ ἐο οπε᾿ 8 
πόπιψ. Αηά (ἢ18 νεῖν οὗ 1ῃ6 βοορα οὗ {π᾿ ρμᾶϑ8δρα 
15 ςσοηῆγηχοα ὈΥ 1Π6 [οἰ] ονηρ δά π)γα θα ὄχροβίείοπ 
ΟΓ ὙΠΘΟΡἢΥ]. 127. πιορά., ἰουπάεά οὐ (Ογυϑβοβί. 
Ἐνταῦθα τοῦτο ὑποδηλοῖ, τὸ μὴ δεῖν ἡμᾶς τοιαύτη γνώμῃ 
ψωμίϑειν τοὺς ἐχθροὺς, ἵνα πλείονα κόλασιν αὐτοῖς ἐπάγαν- 
μεν᾽ τοῦτο γὰρ ἐστιν ὃ λέγει" Μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, 
τουτέστι, μὴ μνησικάκῳ προαιρέσει τοῦτο ποίει, μιήδη μιμοῦ 
τὸν κακοποίον᾽ ἧττα γὰρ ἐστι τοῦτο. ἀλλὰ σπούδαξδε 
μᾶλλον ἐν τῇ ἀγαθοποιΐᾳ σου νικῆσαι! ἐκεῖνον, καὶ μετα- 
βάλλειν ἀπὸ τῆς κακίας. Ὅπερ οὖν εἶπεν ἀνωτέρω, πρὸς 
παραμοθίαν τῆς μικροψυχίας εἶπε' γυνὶ δὲ τὸ τελεώτερον 
εἰσηγήσατο. 
ΤΠ δεηυϊησηΐ 18 {ΠΠυδί γαϊοἃ Ὁγ Ογοιυ5 δηὰ ὕεί8. ἔγομι ἴΠ6 ἔουϊ- 

Ἰονῖηρ; ΟἸαβϑῖοϑὶ ρϑβϑᾶζεβ. Διιοίῃ 11, 12, 8. ““ Τυης [ϑασίιιϑ 86 γᾶ- 
15 νο)!ὲὲ νἸοΐι), ουπὶ μοϑὶ γε α οἰ ὈΦΏΘΠοἶΐ8 ΔῸ Ὠοβίς διιρ6- 
ΓαΓεῖυν. ὦ ΑΡρυ]6). Αρο!]. ““ Μαίναι Β] τι Ὀεηεῆοῖο τἱποογεῖ." Ρὸ- 
νη. ὅ. ρ. 488. οὗ κακῷ κακὸν ἡμυνάμην, ἀλλὰ ἀγαθῷ κακὸν. [530- 
ογαῖ. δὰ Βεγηοηΐς. ὁμοίως αἰσχρὸν νόμιξε, τῶν ἐχθρῶν νικᾶσθαι ταῖς 
κακοποΐαις, καὶ τῶν φίλων ἡττᾶσθαι ταῖς εὐεργεσίαιε. Μοβερὶι. Αηΐ, 
ῷ, 6, 8. μὴ νικηθῇς ὑπ᾽ αὑτῆς, δεὶ]. ὀργῆς. ΡῬΙυϊ. Ὠίοῃ. 47. χάριτι 
νικᾶσθαι. ϑεηδοᾶ ἀς Βεηοί. 7, 51. ““Ὑίησι! πηᾶ]ο8 ρογίϊαχ Ὀοη 88, 
πος 4υϊδηυδίη ἴδπι ἀυγὶ ἰηοϑίίαυα. δάνογβιϑ αἰ] ρεηάα δηϊωνὶ εδῖ, υἱ 
εἰΐδτ νἱ ἰγδοίϑ ὈΟΏῸΒ ΠΟ δηιοῖ. Ὁ 84. ““Ἰηρταίιι5 εεἴ--- Ηυϊς ἱρεὶ 
θεοηοβοίυτα ἀἄδῦο ἰΐογυπ), εἴ ἰλησυδηη Ὀοηλ8 Αρτίοοία οὐτὰ οὐ ᾳυθ 
δου δῖα πι 8011 νἱησδ." )ὲ [νὰ ὦ, 82. ““Νὸον) δηΐτ υἱ ἴῃ Ὀεδηε- 
οἰϊδ Βοηῃεβίιπη δϑὶ τηργα του 8 Γερθηβαγα, ᾿ΐα Π)υγίδ8 ἱ) ΓΒ, 
1Πξς νοὶ ἰυγρε εβὶ, ἢὶς νίωσεσε. ἱπηυτηδηιπὶ νογθαμῃ εβὶ, εἴ αυ]- 
ἀδπι ῥΓῸ ͵υδίο τεοορίαπι, υἰξίο: εἴ 4 σοῃίυμποι δ πο αἰϊβεγί ηἰδὶ 
ογάϊμθ. Οὐυἱ ἀοϊογεια τερεγὶῖ, ἰδηΐαη Θχουβδίί 8 ρεοζδῖ.--Μαρηὶ 
δηΐων: οδὲ ἰπ)υγίαβ ἀδδρίοεγθ" Οδγρζον σοιμαγοθ ΡὨΐΪο δρ. ϑιοῦ. 
10. ν. 47. Οὐδενὶ μνησικακῶν τὸ παράπαν, ἀλλὰ νικᾷν τοὺς ἐχθροὺς 
ἀξιῶν ἐν τῷ ποιεῖν εὖ, μᾶλλον ἥ βλάπτειν. Απὰ ΒυΙΚΙΟΥ οεἰϊε5 Μαγ- 
ου8 Απίοηϊη. ᾽Αρισ τδετρόπος τοῦ ἀμύνεσθαι, τὸ μὴ ἐξομοιοῦσθαι. 1 
δἀι,, ἢ. (888. 688, 80. οὐδὲν γὰρ οὕτω καὶ δουλοί καὶ οἰκειοῦται τίνα 
κἀν ἀλλότριος κἀν ἔχθρος ὧν τύχῃ, ὧς τὸ μὴ ἀδικεῖσθαι, καὶ πρόσετι 
καὶ εὖ πάσχειν. Ῥοΐγαηῃ. 7, 43. χειρωσάμενος ἐς ἀκρότατον εὑνοίαε.- 
1ἰΌΔη. ΟΥ. 7338 ο. σκυκῶν, ὡς πονηρὰ φύσις, ἀνελπίστου οὔσα 
σνγγνώμης, δυσωπεῖται (ἷ. 6, αἰδεῖται) τὴν χάριν, καὶ μεταβάλλει 
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τοὺς τρύτονε. Ὀϊοηγδ. ΗΔ], 676, 850. νικᾶ γὰρ ἡμᾶς χρηστὸς ὥν. 20- 
δερὶι. 664, 46. γενικημένη ταῖς εὐεργεσίαις, Χεη. (γτ. ὅ,7, 29. 
δὸς μοι τοῦς ἐμὲ τιμῶντας νικῆσαι εὖ ποιοῦντα. ἙυτρΡ. Ηες. Ε. 589. 
ἀρετῇ σε νικῶ: Τπυογά, 4, 19. Τ. 2. Ρ. 47. η. ἀλλ᾽ ἣν παρὸν τὸ 
αὐτὸ δρᾶσαι, πρὸς τὸ ἐπιεικὲς καὶ ἀρετῇ αὐτὸ νικήσας, παρὰ ἅ 
τροσεδέχετο, μετρίως ξυναλλαγῇ. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΠ- 

 ]ὴ {ἢ|8 βοσοηά ββοίίοη οὗὨ ἴΠ6 ργδοίίοδὶ ρατγί οὗ {Π6 
ἘρΊβΕ16 (πηι ]γ ἰῃ {18 ν μοΐὶα σμδρίθγ) ἀγὸ ᾿που]οδίοά 
1τῃ)6 γπογαΐ αἀμέϊο5 ἰο Ὀ6 οὐρβογνϑά ὃγ αἰ Ολνὶδέϊαῃ : 
1. Τῇοβο ἰοναγάβ Βα ρογίογβ (ἐξουσίαι ὑπερέχουσαι), [6 
ΒΌΡΓΘΙΘ πηδρ᾽ϑίγΓαίοθϑ 7 Δπἃ ὑγησ68 οιηϊηθηΐ ἰη αἰρ- 
ΠΠῪ δηὰ ϑἰδίίοη (866 Ρἢ]]. 2, 8.), δῃα Θβρϑοι δ! γ [ἢ 6 
Βοπηδη ΕἰηρογοσθΌ Ἀπά ἰἤθγθ νδβ ποϑά οἵ (ἢ δά- 
πηομἰτίοη, βίηςα6 δὲ ἐμαὶ {τὸ ἰἤθγο ψογα δὲ Βοιηδ 
Ὀοῖἢ 26ψν8 δηα (ἢ γίβυδηβ νῇο, ἔγοιη ἢαϊγρά οὗ (ἢ 6 
γῆν οὗ (Ἰδυάϊυ8 δηά Νέϑγο, δά, {ῃθγα 15 γθρᾶδοῃ 
ἰο θεί1θνθ, ρῥ᾽οιοα ἀραϊηϑί {Π6πὶ. ((δγρζον.) ! 
ΤἼδ σοπηδχίοῃ οὗ {Π6 481 δηᾷ Π6 ργεβθηΐ Ὁπαρίογ 

185 {Π5 Δ0ΪῪ Ροϊπίβά οὖ Ἀγ ὙΤπεοάογτοί. 185. 5. τὴ. 
Οὕτω διὰ τούτων τὸ ἦθος παιδεύσας, παρακελεύεται καὶ 
τοῖς ἄρχουσι τὴν προσήκουσαν ἀπονέμειν τιμὴν" προύδει 
γὰρ' ἅτε δὴ τοῦ πανάγιου πνεύματος πλουσίως τὴν χάριν 
δεξάμενος, εἷς τινες, τύφω μᾶλλον ἢ ϑήλῳ κεχρημένοι, 
τῶν βιευτικῶν ἀρχόντων καταφρονήσουσι, μείδους ἑαυτοὺς 
διὰ τὴν γνῶσιν ὑπολαμβάνοντες" ἅλλως τε καὶ τὴν κατα- 
χυθεῖσαν αὐτῶν δόξαν ἀποτριβόμενος τοῦτο ποιεῖ. διεβάλ- 
λοντὸ γὰρ, ὡς τοὺς κοίνους ἀνατρέποντες νόμους" καὶ οἱ μὲν 
ἔλεγον, οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες, οὗτοι καὶ 
ἐνταῦθα πάρεισιν" οἱ δὲ, ὅτι ἕτερα ἔθη εἰσάγονσι' προὔγου 
τοίνυν ἐνόμισε καὶ περὶ τούτου νομοθετῆσαι. 
“7511 ἀϊά {ῃ6 Αροβίὶα Κῆοινν (οὔϑογνθα Κορρο) 

δον ἱπιραιίθης (Π6 56 ν8 ψογ οὗ [6 Βοπιὰη γοϊκ6.᾿" 

ἘΞ ἘῸΥ αὐτὸ δῃὰ αὐτὸς ἔουπά ἰῃ την Μ58. 1 του] τεϑὰ αὐτὸν, 
δηά ϑυθαυά τὸν ἐχθρὸν ἤτοι (ἢ ἐχθρὸς ργεςοαΐθρ,, νυ ἢ 18 4180 ἴο 
Ὀ6 ϑυρρ!ϊεᾷ δ προσεδέχετο. Α8 ἴο {Π6 γεδάϊηρ᾽ αὐτὸ, ἰἴ ἀρροδγ ἴο 
αν διίβεῃ ἴγοιῃ (6 ν ἤπαὶ Ὀθεΐῃρ; δυϑογεα Ὀγ (Π6 ν Το] ονίηρ δηὰ 
᾿πι|14]. 
1 80 {π6 [,ἰἰῃ Ροέεείαε (ϑες Εδοοῖοϊ, [.2Χ.}, δη δ (μ6 [(α]ΐαα 

Ῥοάεδία. 
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᾿Απὰ δα τοίογβ ἰο Ψοβερῇ. Αηϊ. 17, 9, 4. δηὰ Αοῖβ 
18, Φ. σοιῃραγοα νὰ δαρίοη. (Ἰδυά. 25. “1,66 
(Παγοίογα (σοῃίϊῃι68 86) {ῃ6 ΟΠ ϑιϊΔῃ8, ἃ ργρδὶ 
Ῥαγί οὗ σδοιῃ δὲ ἰθαϑί θεὰ 968, β8ῃοι]ὰ δ δυγτΓιοά 
ΔΥΑΥ ὈΥ ἃ ἀ681Γα οὗ ἱηῃονδίίοη, δηα {ΠΘΓΘΌΥ ἀΐϑρτασε 
{Π6 ἀοοίγιηα οὗ (ΟὨΠγιβέ, δηὰ δὲ {Π6 βδπγ6 {ἰπ|6 Ὀγίηρ 
ΟὨ ἰποιηβοῖνθϑ δν1}]5 ᾿δηὰ σδ᾽διη 68 ᾿πϑνι06, {Π|6 
Ῥτγονϊ ἄθηι ἄροβίϊβ, δίζογ Ἔχρί δἰ πίπρ' αἱ ἰάγρο [Π6 Πᾶ- 
ἴαγο δηά ἀϊνίηθ οτὶρίηῃ οὗ ρσονοιητηθηΐ δηα πιδρ]8- 
(ΓΔΟΥ͂, Ἔσχπογίβ {ἢ} 6 ἔρεσιην ἴο ΠΥ δηὰ ν᾽ πῆ 
ΔδΔΟΥ ΠΥ ἀἰβοῆατρα [ἢ686 ἀμΈ168 : Θϑρθοία! } βίησθ ἢ 
ΒΑ (ἢ. ψηδιὶ ἢδ Ὠ]Π156} Πα ργανιουβν αἰβραυϊοά 
οησογηϊηρ (ἢ ἐδογέν 05" Ολγιδέϊαπς, τηὶρὶι ἐμὰ ἢ  ΌῪ 
ἱπιργιιάθηΐς δηᾶ 1}} αἰβροβθὰ ρϑγβοῇβ, 6 τηϊϑιίθυ- 
Ρτοίρα, 85 [ἢ δὶ ναυίδῃοθ ἢ (ἢ 6 δ ΠΟΥ οἵὨ τηδρὶ8- 
ἴγᾶσυ. Τῇδ 8ᾶπ|6 Δα πη οη [008 ἀγα ἰοιπὰ δἱ ΤΙ. 8,1. 
ἼΡεῖ. 2, 18, δηά 14. (Κορρο.) 

Ἄεῖβ6 1. πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑπο- 
τασσέσθω. Πα (ὐοπιπιοηῃίϊαίοτβ οὔβογνα δὶ πᾶσα 
ψυχὴ, 1Κα τῆς Ηφῦτ. Ὁ] Ὁ), ἴη ἀφθηθ65. 1, 10,10, ὅ., 
18 [Ὁ0Γ ἕκαστος. Βιυιῖ ἰξ βαθίη8 ἴο Π1Ὶ6 ἃ [ὯΓ τίογο θηθσ- 
θεῖς Θχργαβϑίοῃ ; 4. ἃ. “1 ἀνοῦν ᾿παϊν! 4} ψ τἢ}- 
ουΐ ἀχοθρίϊοη,᾽᾽ ἅς.; οἵ σοιιγβα Παρ] νἸηρ οἵἩ ἡ ῃαΐανοῦ 
ΤἈΏΚ οὗ βυθ]οοί5, δηὰ οὗἩ ψῇηδίθνει ογάογ, ψῃθίθογ 86- 
ΟἸΪΑΓ, οΥ ΘΟοἸ 681 4581104]. 

᾿Εξουσίαις ὑπερεχούσαις, “(6 ΠρῆοΓ ρονογβ." ΤῊ]8 
βισηϊβοδοη οὗ ἐξουσία 15 ποῖ υηΐγοαᾳαρσηΐ ἴῃ τῆ ἰαίοῦ 
τρεῖς υσιΐογβ, 8η ἃ ΘΧαΙΡ]68 ἃγα δαμιιςοα ὈΥ ΥΥ εἴϑ. 
Δηα Κορρθ. δὅδὸ δοίοδέαδ ἴῃ ἴῃ ἰαίθν [01 ὙΓΙΘΓΘΒ ; 
88 Αἴη. Μαῖς. 14, 1. (οἶδα ροίοβίδίεβ.υ πδῆςθ 
γοάοεοία τὰ {6 Τα] 14η. ΤΠα οχργοββϑίοη σεΐσο.ροάεφε- 
ξἐαΐοδ 1ᾳ ΘΧΔΟΙΪΥ ρᾶτγδ] οἱ ἰο [Π15 οὗ (ῃ6 Αροβίϊ8β. ΑἹ! 
(Οοπηιηδηίδίοιβ γα ἃρτγθαα, ἰῃδὶ ὈῪ ἔῃ ροισθῦδ ἅΤΩ 
τηοδηΐ (αὈϑίγαςσς Ὁ σοηογοίθ) {Π6 ρογϑδοῆς τοὰο 61ογ- 
οἶδα 186 ΡΟΨΘΓΒ, 1, 6. »πασὶδίγαΐδ5, οἱ ὑπερέχοντες (88 
ἴῃ νου. 8.1 Ροί. 2, 13. ὅδρ. 6, ὅ. ὦ Μδοο.ϑ, 11.) οἱ ἐν 
ὑπεροχῇ ὄντες (1 ΤΊπ,. 2, 2.), οἱ κρατοῦντες ( ο56ρΡ), Β. 
ἽΙ, 7.), προέχοντες τοῖς ἀξιώμασι. (“οβορὶι. Βε|}. ζ, 
11, 1. 1ὰ τοίοεβ {πεγθίογε ἴο 4] ψῇὸ ὑπερέχουσι, 
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“8:6 βεέ ὄνϑγ οἰδοῦβ, 86 1η Δ ποῦ ἐγ Ὁ ἱποϊυάίηρ 
τηαρ᾿πΞίΓαίθ8 δηα ΟἰἤοοΓ8 οἵ }υοδιῖςα οὗἁ Ἔν γὺ Κιηά, 
νὴ 118 βϑημΠηιθηΐ νήεῖβ. σοπΊρᾶγοθ Ρδιιβδῇ. 

ἜΠ6Δ6α. 2, 8. οἱ πάντες ἄνθρωποι θεραπεύουσιν τὰ ὑπερέ- 
χοντα ἐν ἰσχυΐ. 

1. οὐ γὰρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. ΤΠαΐ ἴο 
βοῖη6 ϑ8ἰηρυΐαῦ ῥτονιἄθηοα οἵ οὐ {6 οτγιρίη δηά 
ψῇοἶα ἔογιπ68 οὗ τυ] 6 γ8 ἅγα ἴο θ6 γοίεγγθα, 18 Δῃ ορὶ- 
ΠΙΟΙ 80 σοΟΙὨΙΠΟἢ ἴο Δηα σοῃδίδ ΠΥ γον] ηρ᾽ διμοην; 
41} ρϑορΐο, (δὲ 1 τᾶν δθοίῃ [0 Ὦανθ ὑθϑθῇ [η5}}|68 Ὀγ 
(6 ΑΙ ν Ὠιπηβε ἢ. (Κορρθ.) Τὸ τΠ|8 ρυγροβα νν 6 
ἢανα, ἈΠΊΟΠΡ’ ΟἾΠΟΓ ρῥᾶβϑᾶροϑ οϊο ᾿γ ͵εί8., Η 6βϑϊοά. 
Τη. 96. ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες. ἨοιηοΓ βασιλεῖς διογενεῖς 
Δα διοτρεῷεῖς. (4}Π|Ππ|. Η γγαιη. ἴῃ 2ον. Εκ δὲ Διὸς 
βασιλῆες, ἐπεὶ Διὸς οὐδὲν ἀνάκτων Θειότερον, τῷ καὶ σφι 
τέην ἐκρίναο τάξιν. Ἠοῃπι. 1]. ἃ 279. β. 05. Ὁ ῖο 
ΟἾγν8. 1. Ρ. 8. ς. Ερίοι. 20, τῷν δὲ βελτίστων σοι 
φαινομένων οὕτως ἔχη, ὡς ὑπὸ τοῦ θεοῦ τεταγμένος εἰς 
ταύτην τὴν τάξιν. Ψοβορῇ. Β. Ζ, 8, 7. (ἀθα Ε'556η15) 
τὸ πιστὸν ἀεὶ παρέξειν πᾶσι, μάλιστα δέ τοῖς κρατοῦσιν, 
οὐ γὰρ δίχα θεοῦ περιγίνεσθαί τινι τὸ ἄρχειν. Κορρο, 
ἴοο, εἰίε5 ΡΙ). Ῥδῆθσ. ὅ8ὲ1 διίίθως ἀυθίυπ ἔμ βδθί, 
βογίθ σβϑι 46 γοοίογοϑ ἰθγγ8, ΔΏ Δ[146110 πυτηΐηδ 48» 
ΤΘηταΓ, ΡΓΙ ποθ ἰδίηθῃ Ὠοϑίταπι ᾿ΙαυΘγοῖ αἰν!η 88 
οοηϑίϊπξαπι. Αππμηοη σΟΙρᾶΓΟ8 ϑιρίοη, ΤΊ, (, 
9. Ῥεϊποιραξυβ ἰαίο ἀδίαγ. ὅδεθ αἷἰβο γον. 8, 1ὅ 
δηἀ 16. 

Αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσία:, ““ [π6 ρονγογα Ὑ δΙΟἢ οτὶσέ, δηά 
αγὸ σεοὴ," 1. 6. Ὠοΐ ΠΊΘΓΘΙΥ ΒΟΝΟΓΘΙΘΏῊΒ α6 276, Ὀυΐ 46 
)ποίο. Τὰ 18 πεῖ! τειπαγκοὰ δγ τοί 8, ““ Ππηρογία 
οπγηΐα Ῥοϑί νοσδίϊοηθπὶ (ἀαπέμιπι ἢ 6ι19 γαρὶῖ, δα 
μΐαΐῖ, ἤθη. σοι! ἰδηΐατ 118 ργον! ἀθηιᾶ, ροσ 
χιδπι τ} 18 ΓΟ] Ιπαυδ πϑίιγ8}} ΟΥΓηΙ, 864 βαρ θης 
αἰζετηροταίᾶ .βϑιι θα! ογυτη ὉΠ 18} 185, δας, 51 118 τη 6- 
τυ θτηΐ, ροηϊ8. Εδοϊῦ δου δ οἱ τπὶ ΤΠ δυ8 δἰ φυοίΐε8, 
Ῥιον. 98, 2. Ῥβαὶ, 7ὅ, 6 δῃὰά 7. Ώδη. ᾧ, 21 δηά 87. 
Αἱ (γϑέιβ θα υη] νοητοῦ ἃ ( γιβεϊδηΐθ οτγοῆϊ εἰ 
Ῥῖο σαγίο βαθοσὶ νου, 90}. 19,11. Ὁ 

- « Τὸ 86 ῃόνο νίενν, Πονγονου, ἰΐ 9. οὐδ εαῖοα Ὁν Μαοκηίϊμιῖ, (Πᾶς 

ὨεΓα αἱ ἐξουσίαι ὑπερέχοντες, Ὀεπρ' ἰδε ρ 986 ἕξοι οἱ ἄρχοντες, 



1398 ἘΟΜΑΝΒ8, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΠΐ. 

Φ, ὥστε ὃ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τ΄ τ. Θ. ὃ. α. 
1 15 ρίδιῃ (δὲ ἀντιτασσόμενος δῃὰ ἀνθέστηκεν ἃΤΘ δα 

νον, 8, τημεῖ εἰρη, μοί 18:6 ΡΘΓΘΟῺΒ ννῇ0 ροβθθϑδ [ἢ ΒΌρΓΟΠΙΘ δα ἢ" 
τῖγ, Ὀυϊ τ1Π6 δερτεπε αμέλογὶἐν ἰἴϑε 1, Ὁ ΠοΓΕΌΥ 86 5ἰαῖθ ἰΘ ρονεγηεά ; 
ἩΠΟΙΠοῚ (ἢδι δυϊποσὶ γ Ὀ6 νεβῖθα ᾿ῃ ἴῃ 6 ρεορ]ς, οὐ ἴω ἴπ6 ῃοῦΐδ5, οσΣ 
ἴῃ ἃ ϑἰηρίε ρεδοῃ, οὐ Ὀ6 βδῃβσϑοά διηοηρ ἴπεϑ6 ἰῃγοα ΟΥΓΘΓ : ἰῃ δδοσῖ, 
ΌΥ (06 λέχλεν ροισετς ἰδ ἀδῃοίοὰ ἴπᾶὲὶ ἕογιῃ οὗ ρονεγηιηεηῖΐ τνὨίοῖι ἰθ 
Εϑἰ8 Ὁ] 816 ἴῃ δῺγ σουπίτγ, ναίενοῦ ᾿ΐ ΠΊΆΥ 06." ““Α τεχιαγκ (δ ή5 
6} νν σῇ ἀδβογνοϑ δἰϊοπίίοη, θεοδυϑα ἴῃς ΑΡροβί]ε᾽ 8 γεδβοῃΐηρ;, νυν ἢ }] 6 
τ μοϊάν ροσά οοποεγηίπρ ἴῃς ἔογπι οὗ ζονεσγηιηδηῖ εϑ(80} }8ῃεἀ ἰῃ ἃ 
ΘΟΝΠΙΓΥ, ἰϊ ἰδ ποὶ ἴγι6 σοηοεγηΐηρ (86 ὯΔ ὙΟ ροθδεβδ (ἢ 8- 
ῬΓοίηθ ροννογ, (παῖ ἐλογο ἐδ πὸ ῬΟΊΟΕΥ ὑμὲ ἤτοπι αοά, δὰ {παῖ ἀφ τοἦο 
γοεὶβἐοίΐ, ἐδ Ῥοιοεν, τεεὶδἐοἰἦ, ἰἠ6 οταΐϊπαποε οΓ ΘΟΘοά. ἘοῪ ἰἴἔ τῃ6 μεγϑοῦ 
ὙΠΟ ροβδ6δ86δ [ἢ ΒΌΡΓΘΙ6 ΡΟΥΤΟΥΓ ἴῃ ΔῊΥ ϑἴδί6 ἜἼχϑγοὶβαϑ ἰΐ ἰῃ ἀδβίγογ- 
ἵηρ (Π6 διηἀδιηεδηϊαὶ ἰαννϑ, δη ἴο ἴπε γσυΐη οὗ {6 ρεορίε, ϑυοῖ ἃ 
ΤΌΪΟΓ 18 ἠοΐ ἔγοτῃ αοά ; ἰ8 ποῖ δυςποτιδοα ὈΥ Ὠΐπι, δηὰ οὐρῆϊ ἴἰο δὲ 
Τεδίϑιοά. Βυϊ νυ» Γεθρεοὶ (0 (ἰ6 νγογάβ οὐ γὰρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ 
ἀπὸ Θεοῦ, ἴον ἐΐετε ἰδ πο ροῦεν δυὲ ἤγοπι Θοά, ἰξ τηυδὶ Ὀ6 οὐϑεγνεά 
ἴπαῖ (ΠΔΥ νοῦ πηϑδηϊ ἰο οοτγεοῖ (ἢ6 ῥτίαδ οὗ ἴπ6 9 6νν8, ννῃό να]υεά 
ἐδειηβοῖνθβ Ἔχοθοϊηρῖν Ὀδοδυδα (ΠΥ ἢδα γεοεϊνοα 8 ἴΌΓγα οὗ ρονθγῃ- 
τηθηΐϊ ἔγοιῃ αοὰ. Τῇ ρονεγημμθηΐ οὗὁὨ ΘΥ̓ΟΤῪ βίδα, Ἡθοίθεν ἰΐ ὃς 
τηοηδγο οὶ, αν ϑιοογαίοδὶ, ἀδτηοογαί 8], ΟΥ πηϊχο, 8 85 ΓϑΔ}γ οὗ 
ἀἰϊνίπε δρροϊηϊπηεηΐ 88 ἴῃς ρονεγημηεηΐ οὗ (6 δεννβ νγὰβ, ἐποιρἢ 
ποπα δῖ (Π6 26 ]5}} ἔογτη ννα8 οὗ αἀἰνίπο ἰερ ἰδἰαϊίοη. ΕῸΣ Οοα πανίηρ, 
ἀεοί δα τη κιὶῃ ἴο ᾿ἰἶνε ἰῃ δοοίεῖγ, 6 ἢδϑ, ὈῪ ἴῃ ἔγδῃγε οὗ ἐμεὶγ 
Ὠβίυγο, δὰ ὈΥ (᾿ς τϑϑϑοη οὗ ἰδίησπ, δι ῃογὶζθὰ σονθγηιθηῖ ἴο ὃθἊ 
δχεγοϊθοα ἰῇ Ἔν ΓΥ συ ΓΥ.---Ο-Αοῦιῦλ. 6 βᾶπη6 ἰπη6, Ὠανίηρ' ἀρροϊηιοα 0 
Ῥαγίϊου αν ἔΌσηλ ἴο ΔΗ Ὠαϊΐοη Ὀϊ ἴο (Π6 7ενν8, ΠῸΓ Ὠδπηθα ΔΩΥ ρϑΓ- 
ἴοι! αν ΡΟΓΒΟΩ ΟΥ̓ ΤΆΓΑΪΪΥ (0 δχογοῖϑα ἴΠ6 ρότγοῦ οὗ ρονεσῃηθηί, ἢ 
Ὧδ5 ἰεῖξ ἴ το {[π6 ρΡεορίε ἴο οἤοοβθ τνβδὶ ἴογηι ἰ5 τηοδὲ ἀργθεδῦ]ς 
ἴο (Ποιηβεῖνεθ, δηὰ ἴο δοουσαϊῖ (ἰἰ6 Ἔχογοΐβα οὗ ἴῃ δυργοσηα μονοσ ἴο 
Πα ΡΟΓΒΟῊΒ ἵΠπεν ΠΩ Κ ἢἰ. Αμπὰ {πεγείοσγθ, τυμαΐενεν ἔογῃ οὗ ρὸ- 
γεγηϊηδηΐ δῖ ὈΘΘῺ ΟὨΟΘΘΏ, ΟΥ̓ 8 6814 0816 ἴῃ ΔΩ σΟυΠΙΤΥ, Ππαιἢ 
δε. αἰνίηα δδηοίίοῃ ; δηὰ (Π6 Ῥογβοῦβ ννῆο, Ὀγ ἴΠ6 οἰοῖςα, ΟΥ̓ Ἔνθ ὈΥ͂ 
ἴα ρθβϑοθδῦ]8 βυδιηἰδδίοη οὐ [ἢ ρονεγηβθά, δᾶνα (ἰδ γεΐῃβ οὗ βονεγη- 
ξωβθηῖΐ ἰῃ (μοὶν δ η 69, ἀγα ἴΠ6 αν} δονογεϊ "58 οὗ (δὶ σου ΓΤ, δά 
δανα 8}} {5.6 τρ ἢ (8 δῃὰ ργογορδίϊνοϑ εἰ οηρίηρ; ἴο δουθγεϊ βρη νεδῖθά 
ἴῃ (μον ρεγβοηθ." Μαοκηϊζῃί. 

ΑΙΙ εἰνῖθ, Πονγονοσ, 8668 ηοΐ ἴο ἴΠ6 ροϊηΐ. ϑυοῖ γοβηδπιθηΐθ δῖ 
ποῖ ἴο Ὀ6 δουρῇῖ ἴῃ 8 ρϑβϑϑρα ||Κα [6 ργαδεηΐ, υυγ Θ ρορμίαγιετ, 
Μογϑονεγ, ἤθη ἴϊ ἰ8 βαϊά ἰῃαἴ 108 σΌΨΘΓΠΟΥ ἰδ δεπέ ἤγοπι σοά, ἰξ σὺ 
οηἷΐγ Ὀ6 ἐπιρ] εα ἰμαῖ Π6 18 ρεγηιέἐδα ἴο Ὀδ6 80 ὈΥ {Π6 τεᾶὶ], ἰῃουρῆ ἴΏ- 
δογυζαῦ]ε, ργονίάεηςε οὗ αοά ; {πουρἢ τηεαϊδίεῖγ ἀρροϊηϊοὰ ὈΥ {ἢ 6 
ΔΌΪΠΟΥΣΥ, οὐ ἰηνεϑίθα ἢ} ἰζ Ὁγν ἴΠ6 σοηδεηϊ οὗ ᾿θδῆ. Τθθ ὑοῦ 
ὀοηϑίϊταϊοη οὗὁἨ μονογημπιθηῖϊ (848 ΜΓ. 5186 ΟΌδοΓν 65), τυ ΐςἢ 18 88 ἃ ἴο 
δα ἀεγίνοα ἔγοτῃ αοά, ἰ8 ἔγαμπηδα ὈΥ {ἰπ νν}}} ἀπά οοηϑεηΐ οὗ ἃ ρεορῖδβ. 
(οὐ 885 ογἠαϊηοθά (Ππδῖ ἰΠῈγα δῃουὰ θ6 ρονθγηπιδηΐβ, δηὰ εἐορεξοτν 
Βονογηοῖβ, δῃὰ {παῖ {πο γ δου] Ὀ6 οὐαγαδά : δι 58{1}}, Ἔνθ Ὺ ματι ξοιι- 
᾿ὰγ διτδηρεηλθηῖ 8 ἰοἴς τὸ Πυπιδῃ αἰδογείίοη. . 
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88 ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙΒ; δηἀ (που ρἢ (ἢ6 ἔὈΓΠΊΘΓ ΠΊΔΥ 866Πὶ 
(ο θ6 {86 δέγοη 6} ἴθγη), γαῖ 1ξ ΒΥ ΠΊΘΔΠη8 ἔο γε- 
δἰσέ, γα θη! ]ν Ὀοί 1η [Π6 δοΓρίυγα! δηα {π6 (]4581- 
οδ] ψυογβ. (δ66 50ἢ]. [,6χ.) Διαταγὴ, Κα διάταγμα 
8δῃι} διάταξις, 5'σῃ!ῆ65 ογαΐπαποθ. 866 δοἢϊ. [,6χ. 
γοι. αβι. οὐ Νον. Ταϑί. 

ϑοῃοοίίρ. δηὰ  εἴβ. σοπΊρϑγα ἃ 581 0}1}}8Γ βϑηζ᾿πηθηΐ 
οἵ Βεογθβοῆ δρθα 14, 8. ΒΗ. 7οὐδη αἰοϊξ : φᾳυϊουη- 
4ι6 δεϊθια βυδιῃ οδῆγιηδί σοηίγὰ γοώθη, ἰάθ οϑ 86 
δὶ πὶ ΟὈβγηγαγοῖ σοηΐγα πη) δίδίθιῃ ἀἰν] Δ Π. 

“..Α8 (δ6 ῬΤΈΓΟΡΙ (οὔβογνο9 Μδοζκηῃ.) ἰῃ 1} ἔογϑ.- 
Εοιηρ νϑῦβ6, δηὰ [ἢ6 ἀδοϊαγαίίοη [ἢ (Π18, ἃγ σοπεγαί, 
ΤΠΘΥ ᾿τηυϑὲ 06 πη ογργαίθα δοοογάϊηρ ἴο {6 δίιγα οὗ 
186 διιδ]οοῖβ ἴο ὮΙ] Οἢ ΠΟΥ ἀγα δρρὶεἃ. ΥὙὐ πογοίογα, 
δ'ησο ἐδα ροιυεῦ, οἵ ΜὨσἢ {Π6 Αροβί]α βϑρθᾶῖκβ ἴῃ Ὀο(ἢ 
νοΓβ868, 18 ἐδθ ὕόγηι 0, δουεγηπιοηέ, δὰ ἠοῖ ἐλ γεΐθν 5 
οἵ ἃ σοιηίγυ, {π6 δι δ]θοιίοη ἴο {π6 ΠΙρ ΘΓ ΡΟΥΘ ΓΒ θη- 
Ἰοἰηδα ἰηῃ [Π6 ἢγϑί νϑῦβθ, 18 ἢοΐ 8ὴ υ}1πη||16 ἃ ραββῖνα 
οβθϑάϊδποςρ ἴο τα 6 Γ8 ἴῃ τὨϊηρδβ 85:η{0], ὈιῈ δὴ ορϑάϊθηςθ 
ἴο 16 ψψνῃο] βοῖθα ἰανν8 δηδοιθα ἔον {π6 ροοά οὗ (ἢ6 
ΘΟ ΠΏ Υ, ὉΥ σΟΠΠΠΟΏ σΟΠβθηΐ, ΟΓΥ ὈΥ ἴπο86 ψνῆῇοΟ, 
δοσογάϊηρσ ἴο (6 σοηϑίϊυτἱοη οὗ (Π6 56, ἢανα 186 
Ρον ΘΓ οὗ δηδοίϊηρ ἰαψβ. Τὸ 686 ροοά ἰανγν8 1Π6 
Ῥδορὶθ ἃ ἴο ρίνθ ορβάϊθηςθ, ψνιϊθοιΐ οχϑδιηηΐηρ ὈΥ 
ψ ῃαῦ {Π|6 τ1Π6 τπηδρ᾽ϑίγαῖθβ ψῆο δχοουΐα [Π686 ἰΔνν8 
Ποϊὰ {Π6 1] ροῦνθσ; δηὰ ὄνθὴ ψιίίποιΐ σοηϑι ἀθγηρ 
ΜΟΙ Πογ {πὸ γα] ρίοη ρῥγοίθϑβο Ὀγ {6 πῃηδρὶβίγαῖθβ δ 
ἴσι 6 οὐ ἴδλίβεο. ον {Π6 88πη6 γθάβοῃ, [Π6 ὑρροσὶζΐοῃ ἐο, 
δΔηά γεοοϊδέαποο οὗ, ἐδδ ροιοον, ἰοτὈϊἀἄθηῃ ἴῃ {Π6 βθοοπὰ 
ΨΟΓΒΘ, 18 Δῃ Ορροϑιίοη ἴο, δη(ἃ γϑϑιβίδῃςθ οἷ, {π6 68- 
{0156 ἃ σονογηιηθηΐ, ὈΥ ἀἰβουογίηρ (Π6 ψ ΠΟ] βοιηθ 
ἰανν8 οὗὨ {Π68 βἴδίθ, οὔ ὈΥ δίϊοιηρίϊηρ ἴο ονογίυση (Π6 

ΤΏ σΘΏΘΓΑΪ 56 Ώ536, ἴοΟ, ͵8 νγε}] εχ ργεββϑὰ Ὁγ Τ΄ ἀνάσα, [Βιι8 : “ΟὨγί8- 
1185 ἀγὸ Ὠοΐ, ὈΥ {6 ἔγεεάοιμῃ οὗἉ {Π αοϑρεῖ, ὀχειωρίεα ἔγομι δὲν 
ι(ἴε8 οὐ ἀυζγ οΥ βϑυδ)εειίοη νυ ϊο Ὁγ (86 1αννϑ οὗἁ {ΠΕ} ΘΟ ΠΙΓΥ {ΠΟΥ͂ 
οὐυρί ἴο οὔϑεγνο ἰοναγὰβ {Ππ σΌνΘΓΠΟΓΒ ΟΥ ᾿πϑρ]ϑγαίθβ οὗ 1ἴ, ((πουρῇ 
μεβί με 5,} ΒΩΥ ΠΙΟΤῸ ἴδῃ (Πεὶγ {6 ]]οννεδιδ)εοῖβ, Οὐ ἴῃς οἴου οἰάβ, 
(0656 τ ]ε8 ἀο ῃοῖ ἴϊἰ6 [6 1} ὉΡ ΔΗΥ͂ πιοῦα ἴδῃ [ΠΕΙ͂Σ [6] ]}ονν-οἰ τ Ζο δ 
(νο ἀγα ποῖ (ἢ γίϑιδη8) ἔγοῃχ ΔΩΥ͂ οὗ ποθ οἷν] γμῖ5 το, Ὀγ 
ἴε ἴανν οὗὨ παΐιιγε, οὐ ἴῃ6 σοηϑιατ0η οὗἩ ἴῃς οουηίτγ, δεϊοηρ, ἴα 
{Β6Ὼλ.᾿" ᾿ 
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βονοτππιοθηΐ, ἴτοπι ἃ δοϊίουβ ἀἸϑροβίςοη, οΥ ἔγοιῃ 1}1- 
Ψ1} το [Π6 ῬΘΟΓΒΟΉΒ ἢ ΡΟ ΘΙ, ΟΥ ΠΌΤ δὴ δι ί(ίουβ 
ἀδβϑίγθ [ο ροβ8688 (ἢ6 ρονοσγῃιηθηῖ Ουγβοίνοθ. Τῆδθβε 
Ῥγαοομῖβ, ἰπεογοίογο, ἀο ποῖ βῃ)]οΐη οδεάϊθποθ [9 
106 πγαρίβιγαίθβ 1ὴ {Π]ηρ8 8101]; δηαἀ τῇογΘ 68ρ6- 
οἶδ! νγ ἴῃ {πιηρ8 τηογα} ν ρσοοά, δηὰ ψῃϊςἢ ἰθηά ἴο 
{π6 ψοϊίδλτο οὗ τῆς βίαίῖθ'. Βοϑίθβϑ, 49 ἰῃ (6 9 ]]ὸν- 
Ἰηρ νϑγεθβϑ, (ἢ6 Αροβίϊβ ἢ88 βϑῆθνῃ, ἴγοιῃῃ [Π6 Ὠδίιγο 
8Δη4 οηά οὗ {Πεὶςν οἰῆςα, {Πδὶ 1Π8 ἀν οὗἨ το 5. 15. ἰὸ 
Ῥτοπιοῖθ {6 ὨΔρρίῃ 688 οὗ (ἢ ρ6ΟρΪο, 11 ἴδ ρ] απ ἔγοπι 
{6 Αροβι16 Βιιηβο! ἢ, {Ππᾶὶ {ΠΥ ψο γϑίμβα ἰο ἄο 
[Ὠϊηρ5 5 π|.], οὐ ανθῆ ἰἰϊηρσβ ᾿ποοῃβίβίθης ἢ (ἢ6 
ἐιυπάατηρηΐδὶ ἰανν8 ΟΥἩἨΤπ 6 5ἰλῖο, ἦο οὶ γοϑὶϑί {Π 6 ογάι- 
ὭδηςΘ οὗ αοα, ΔΙ(πουρὶ {Π686 τ(Ὠ]ηρ5 8ῃου ]ὰ θ6 σοιη- 
τηδηάοα ὈΥ ἃ αν! τηδρίβίγαίθ, ὑθοαῦδα ἴῃ σοΙη- 
τηδηάιηρσ τῃθπὶ ἢ Ἔχοθααβ ἢϊ8 ροεσ. Αηά, {πα 
ΟΡΡροβιοη ἴο ἃ γυϊογ, η0 δηἀθανοῦτγβ υἰΓογῖν ἴο δβυδ- 
νογί (Π6 σοηβιε{0{10η, ΟΥ ἴο Θηβίανα ἃ ἔγθθ ρθορίο, 18 
ψνατγαηίθα ποῖ ΟὨΪΥ ὈΥ τς γθάϑοη, θυ Ὀγ ἴΠ6 (09- 
Ῥοὶ, συ] ιϊςῇ ἰοδοί68. ἴηι γαέθγβ αγῷ ἐΐθ δεγυαηέδ οΓἢ 
Οὐά, 7ον ροοσά ἐο ἐδ ρεορίθ, δῃἃὰ δ βιιρρογίθα ὈΥῪ 
(ὐοά οἷν 1η [Π6 108 ἀχοουζίοη οὗ {Π͵ΗπῚὉ οΠο6.᾽᾽ 

ΑΙ] {}18 ΔῪ 6 νΘΓῪ ἔγαθ, θυ 11 4068 ποῖ 866 [0 
ἢανα Ὀ6οη οοηίεοιρ αίεα ὃν (ἢ6 Αροβίθ, ψῇῃοβο ἰη- 
Ἰυποίίοῃ 18 ΟΧργεββθα ροριαγίν δῃὰ ρσοποεγαίίψ, αῖϊῃ- 
Ὁυξ τοίογθησθ ἴο 801ὴ6 [δι'ν Θαοορίϊοη δ, ΟΥὙ Το (ῃ6 61- 
ἐγεπιθ σα865 ἴῃ ὙΠΙΓΟἢ ΓΟδβίδη 6 τῇδ 6 ἰανίι. 

ᾧ, οἱ ὃὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίλα λήψονται... ΤΉΘΒ6 
Ὑογάβ ΔΓ6 σοηῃϑβιἀογρά Ὀγ Βρ. Ββοτοο δηα Μτ. δΙαἀ6 
85 Ὠοΐ τοίδγγηρ [ὁ [Π6 ργεσθάϊηρ, θυ γαῖ Γ ἃ5 [Ὀγπ- 
ἱηρ {Π6 Ἰηἰγοαποίίοη ἴο ἃ θῖν διριμηθηῖ. ἽΓΉΙ8, 
Ὠοψανογ, τπουρ σουηϊοηδησοαᾶ ὈΥ Κορρο, 15 ποί 
ΔΡΤΊΘΘΆΡ]6 ἴο [Π6 τ|ϑιι8] ἔογοα οὗ δὲ, ποτ (1 [Π 1011) βυϊ- 
8016 ἰο 1Π6 σοηϊοχί. Τῆς δὲ τηδη 651} βρη 168 αεί- 
ἔοηι. Απά 80 [{ 15 τθηἀοσθὰ Ὀγ τπ6 ψυϊρσαίθ. ΤῈ 
αῦονΘ δδιϑῇ οοηβίγιοιίοη ψὰ8 Γοβοῦῖθα (0 Ὀγ Βρ. 
δθθυοοκ, ἴῃ ογάθι [0 }υ8.ΠῪ [Π6 Θχρ᾽δηδίίζος οἵ κρίμα 
δἀορίοα ὈΥ ἴηι ([1Π σομημηοη Ψ τῇ τΔῊΥ ΟἴΠΟΓ ἰηΐοτ- 
τοι τ ἃ8 ΟΠ γγβοβί. Τὶ Αφυΐηαβ, Ραγθ8, ν᾽ ογβεῖαϑ, 

οἷοι. ψ0., ΤΌ Υ, ὅζο.) παιηοῖγ, ἐοπιρογαΐ μὰ» 
ὨΪΒΗηΘηΐ8. Βιιΐ (ἢ]8 18 δἱ νᾶσίδησθ συ ἱἢ (ἢ σοηίξαχί: 
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ἔοτγ, ἃ5 (αὶ. ἐγ 3408, {πΠ6 86ορ6 δηά οσοηηροίίοῃ οἔὨ 
{6 Αροϑβϑι!6᾽5 ἀγριιπηθηΐδεθη γραιιγθ8 τ τννογά κρίμα 
ἴο θ6 υπάδτβίοοα οἵ αὐνίπο ταῖπογ ἐμ8ῃὴ ἀμηιαπ ρυ- 
ηἰδηθηῖ. Ηδηηηοηἃ ἢ889 ἤθτα ἃ ὙΘΓῪ τη δβίογ]Υ 8ῃ- 
ποίδίοη οἡ {Π6 ἔἴογεα οὗ {Π6 ἴογηὶ κρίμα ἴῃ δογὶρίωγοα, 
Μ ΠΟἢ Μ{1} (ΠΠΚ6 αἰπηοϑί νοῦν {πιηρ ἔγοιῃ {{||18 πηοϑβὲ 
Ἰραγηθ, 8016, δηα ποηθϑί 1[21ν1116) ΔΙ ΡΙΥ ΓΟΡΑΥ͂ Δη δἱ- 
(δηςν6 Ρϑι 58]. ΕἼοπὶ νι μδὶ ἢ6 ἢ858 8414 [ῃ6γθ σδῇ θ6 
Ὧ0 ἀοιδῖ ὑυυὰὲ (Πα΄ Ὀοΐδ (Π656 56 865 τηϑί ἤοῦα 6 
αη164. 

2, ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται. ΤΠ18Β 56θηβ δὴ Η6]]6- 
ὨΪ5Ό 4] μῆγαβθ, ἐοσιηθὰ (48 Κορρα {π|ηΚ8) οὐ 6 
Ηδερι. ΘΓ δ 2, δηὰ δαυϊνα]θηΐ ἴο κρίνεσθαι αἱ .[83. 
8,1. Δα Μαῖίί. 28,14. Κορρο, ἴοο, δΚ68 ἑαυτοῖς 
0 πιεδῃ σμά εμἱρά. Βαϊ {Π18 8668 βυρροϑβίῃρ. 8ῃ 
ΘΙΏΡΠ18518 ὈΠΥΔΓΓΔΗΓΔΌΪΥ. [0 8ῃου]Ἃ ταῖῇαῦ ἄρρθαγ 
[Π4ὺ [Π6 ἑαυτοῖς 15 ρίοοπαδέϊο;; βιῆσα [Π18 8 διερροβοά 
ὈΥ 1ῃς6 ἔοτοο οὔ [Πα τἀ ἀ]6 νοῖσα ; ψῃῖςἢ, ΠΟ ΘνΘΓ, 19 
ποί τηποῖι δἰιοπα δα ἴο Ὀγ (ἢ6 δοΓγιρῖιγαὶ νψγί [6 γ8, Ψ ηῸ 
οἴφδη δ4ἃ ἃ ἀαίϊνα οὗ (6 ἐλοαϑὸ λα  πουρὸὶ 858 1[{τὴ6 
νοὉ τ ΓΟ ἴἢ. [ῃ6 ἀοέυθ νο]ς6. 

. 8. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσι φόβος---κακών. Τἢ6 σοῃ- 
Ὠρχίοῃ Οὗ [ἢ656 ψογά8, ΟΥ ἃἱ ἰοαϑὲ {π6 ἴογοο οὗ (6 
γὰρ, ἰ5Β ὩΟΐ νΟΓῪ οἶθαγ. ὙΤΠΘορἢγ]. δηά ΟΊ! 5 ψν6}} 
οὔβοσγνο, [δὲ τῃῆ6 ΑΡοΞβί]6 τηθοϑῖβ8 ἃ (δοὶῖ οὈ]θοίίοῃ, 
80 ἢ 845 : ““[1{15 παγὰ (ῃδί 1 βῃοι ἃ 6 1ῃ σοπίϊημὶ 
ρα οὗ {π6 κρίμα οὗἁ {ἢ6 τηδρ!ϑίγαῖο. Τὸ ψ Ποῖ (Π6 
ΔΏΒΨΟΘΓ 15: “ΓΏΘΙΘ 15. ὯΟ γΘΩΘΟΠ [ῸΣ ἔβαν, 80 ἰοηρ 88 
(ου ἀοσϑὲ ψν6}} : [Ὸγ συ θγ5 ᾶ4Γ6 Ὡοΐ ἃ ἴϑγου, ὅζο." 

Φόβος, ον φοβεροὶ, ὉΥ ἃ τηρϊοηΥυ οὗ τῆς οβδοί 
ἴοσ ἴῃ6. σδυ86, 5σῃϊῆοβ τῃδι ψ Ὠϊοἢ β.γΚ68 ἴθαγ, 1Π6 
ἐεγγιομἑαιποπέμπι, ΜΏΘΊΠΘΙ ἃ Ῥδύβοη, οὐ ἃ {ῃϊηρ' 
566 1 Ῥεῖ. 8, 14. ΤΠ18 ι.86 195 ἰδο ἰουηά ἴῃ 16 
(Ἰαβϑιοαὶ συιίοτθ. Τῆυ8 δόοῆϊθυϑ. 1ῃ ἢϊ5 [τ6χ.,ϑ 
σΟΙΏΡΑΓΟΒ ϑόρῇ. ΡὮ1]. 1944., Ευγρ. Τιοδά. 1165... 
Δ Ζυϑίϊη 8,11,1. ΧΟΓΧΘΟΒ (ΘΥΤΟῸΓ σοηίϊα. Απὰ 
50 8ῆ 1ηβστρίίοη οἰἰοα Ὀγ ἡ εἴ8. : εἶμι κριτὴς γὰρ ἥπιος 
ἰθυδίκοις, τοῖς δ᾽ ἀδικοῦσι δεός. ΕΥΧΑΙΊΡ]68 ΟΥ̓ ἃ 51Π|1}8Γ 
βθηϊπηθηΐ ἅτ οἰοα ὈΥ ϑομοοίίρ. δῃὰ είβ. ἔτοιὴ 
{16 ΒΑὈΡ ποδὶ νυ σο Γ8. 
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Ἡδ6Γο 1 18 Ὀθβοσνοά Ὀγ Ὁτοίί8. “ Ροϑί δγρυπιϑηξιπί 
8 οεἰρίῃε, δ ογΆ δά δῷ δι, ου}}5 σδυδα σΟΠΒ1- 
(τὶ υηϊ προ, παρα υἱ ΠΏΡΓοΟὈΙδίθ γοργοβϑᾶ 
ταῖϊΐα8 ν᾽νδηΐ ὈΟη]. Ηοὸ διιΐδθπι ρΡ᾽ 581: τηὸ ρΓεβίδηϊς 
Ὀοπὶ Εερθ8, Π14}1} αυοαῖια ἀΠῇαιδίθημυϑ, νεὶ 801 σδυβᾶ. 
Επ ᾳυδπαιδηι ἰηἰογάππι 8141114 ὙΣΕ1 ἰη ογνθηξί, ἡτη- 
4υᾶπὶ| ἰΔπΊ6 ἢ ὨΟη 84.11.15 680 6886 ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΘ8, 4181 θη 
6886. Νδη υἱ τοοίὲ Τδοϊίιι5, Κιέϊα ογιυυθμέ ἄοπος ἦο- 
πιΐηθ5, 864 πόφμε ἧτο οοπέϊηπα εἰ πιοίἰογιηι ἐπέογυδηΐα 
ροηδαπέωγ. Ε , φμοπιοάο 5ἐογ  έαξοηι αἰ ἐπιδτο5 θὲ 
οοέογα παέωγίο πιαία, ἰέα ἔμαιι5 υοἷ αυαγἱέϊα ἀοπιπδη- 
ἐΐμπι ἐοἰογαπάα." ΑἸά ἢ6 σοΙηρδ γα Ψοβορῇ. Β6]]. 9, 
98. δῃά (ἴο. 46 [μερ. 4. [,6ρὲ8 ἱπργοῦοβ ϑυρρ)]!οῖο 
αἰποϊυπί, οἱ ἀοἰδηδυηί, ἃς ἰυδηΐιν ὈΟΏΟΞ. 

8. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; ὅ8ο [λἀῦδη. 
Οτ. 910 νυ. εἰ δὲ μείϑων ὃ ᾧόβος τῆς ἐξουσίας. Ταοῖ. 
Αγστῖς. θ. 0υδ] οἴδποίο βαιἰβίδοϊιπ), ἢν}}14 υ] {γα Ρῥοίθ8- 
[Δ115 ΡΘυβοηδ. ἢ 

4., Θεοῦ γὰρ διάκονος ἐστι σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. [ΤῚ}}5 
δυρραοβίβ Δηοῖ Γ γοαϑοὴ ΠΥ 6 ϑῃου ἃ Ὀ6 5υ]6οΐ 
ἴο ἴῃ6 ΡΟΘΙ, ποῖ ΟΠΪΥ 88 Ὀείηρ {Π6 τηϊηἰβίογ οὗ (Σοά 
ἴο 8, Ὀυῖϊ ἃ5 αρροϊπέοεα ὈΥ Οοά γον οἷν οιὔυπ ροοά. 
ον 1ἢ {Π|4 ἰα8ὲ ψψογάβ8 γϑϑίβ (4ἃ8 Κορρβ οὔϑβεγνθβ) (Π6 
ἔογος οὗ {πΠ6 βοηΐθβηςθ. Βγ γροοά, ἐβὸ (οπιπιοπίδίοῦϑ 
ΤΟΙΠΊΔΓΚ, 18 τηθδηΐ ροοΐ, Ὀοίῃ Ὠαίατγαὶ, οἰν}}, δηά 
ΠΟΙΆ]. (866 Ῥο]6.) Διάκονος 18 υ86α 88 λειτουργοὶ Θεοῦ 
δῇ νογσ. 6. Ηργε δ ῖβ. δρῪ οἰΐο5 ΡΙυϊ. 68 ;». ὑπηρε- 
σίαν θεοῦ τὸ βασιλεύειν ἡγούμενος, ὅσγε ἀνίστησι, καὶ οὐκ 
ἐὰ κεῖσθαι καὶ ἀργεῖν τὴν ἐν σοὶ τοσαύτην δικαιοσύνην. 
ῬΗΠο Τ. 2. Ρ. 200, 46. θεοῦ γὰρ ὑπηρέται πρὸς τέκνων 
σπορὰν οἱ γονεῖς" ὃ δ᾽ ὑπηρέτην ἀτιμάϑων, συνατιμάξϑει καὶ 
σὸν ἄρχοντα. ὟΑΕτοῖ., ἴοο, αιοία8 δδηθοᾶ ΕΡ. 78: Ἐτ- 
ΤΆτΘ τῆ! ν]ἀθηΐιγ 411 ριυΐίδηΐς ῬΙΠΟΒορῆις βάθ  οΓ 
ἀεάϊίοβ οσοηζυπη]8668 6586 86 γοίΓδοίασιοβ θὲ σοηΐοιηρ- 
ἴοτοβ Μαρ!δίγαίυθη ἃς Βδραιϊῃ, δογηνα Ρ6Γ 41108 
ΡΟὈΙΙςα δε! η!ϑιγδηΐογ. ἘΦ σΟΠΈΓΑΓΙΟ δἐΐδηη ἢ}}} δά- 
ψοῦϑιι8 1108 σταιογοβϑαηΐ, Π66 ἱπγιηθγι(ὸ : 0118 ΘΉ1πὶ 

ἘΠ1.6. “ἢ {γον ΟΠ τ[ἢ6 πη85Κ οἵ ρονγεγ.᾿ἠ ΤΎΠΟΙ 8668 ἴο ὃδ 8η 
Δ᾽ ̓ δίοη ἴο (6 τη89Κ8 ψῃΐο ἢ [116 ΤΓΑΙΣΙΟ ϑοίογβ νοΟΓΘ, ΠΟ ΓΕΡΓΟΘΘ ἢ. 
ἔηρ; (6 ἙΟΠαγδοῖοιβ οὗ Κὶπρϑ δῃὰ ρτεδῖ βΕΥΒΟΏΔΡ 8. 
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Ρἷυβ ρῥγϑίδης χυὰπι φυΐϊδυϑ ἔγα! ἐγαηαυΐο οἱἱο ἰἰσοῖ. 
Ιίάαυθ ἢὶ φυ]ριυ18 δὰ ργοροβιίυπι Ὀ6Π6 νἱνθηαὶ δαϊίυτῃ 
σοηΐογί βϑουγιίαϑ ΡῈ] 1οα, θοθβ86 δϑὲ αἱ Δυςίογοιη 
Ὅν: Ὀοηϊ, υἱ ραγοηΐθπιὶ οοἰδηῖ. Αηά ἢ6 ΓρρδγΚβ: 
“ δισαῦ δα ἴῃ τ Μαρίβίγαϊι8 τυ ϊ πὶ δϑρί θη 0.8 
Ργοβυπί, [14 εἴ βαρ θηΐ68, ργβοοῖρυὲ Οἢ γε δῃϊ, ρἰυγι- 
τη πη Μαρ!βίγαῖθυ8. Ναπι ταυ]ίοβ οογείρεμάο, οἱ 
6] !1ογο5 γε ἀόηἋο οἰΐδπὶ ᾳφυὰπι 1,Ἔρθ5 Ὠυπηδῃ 8 ὈΓε- 
οἱρίυηΐ, ἀδίγαμιυηῦ 1}}18 ππαρδτη 86 νογι (8.18 τη Δί ΙΔ ΠῚ, 
οἰποιυπίᾳιε αἱ ρἰαεϊάϊι8 πη ρεγθηῖ " 

4. οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ. ατοίίυβ Οὔβογναβ 
οὔ (ἢς ἐέοέεο5 τη εἰκῆ, 1. 6. σγαυὶ (6 σαιδά. Ἐν ὑεδαν- 
ἢη8 ἐδε δισογα 15 τηϑθδηῖ Πανὶηρ ἴἢ6 ρΟνΘῚ οὗ || δηὰ 
ἀδαίῃ ; ψῇῃϊσῃ ψγ88 ταργοϑοηίθὰ ὈΥ {Π6 Ἐομηδη πι8- 
σἰδίγαϊθβ Ὀεϊηρ σίγαοα ἐεοἰἐἠ ἐδδ διορογά,, οὐ Ὠανίηρ ἴΐ 
σατο α Ὀαοΐοσγα τ θι : Ἐ 8 ουδίοπι Ψἢ]Ο]} 18 ΡΑΓΙΪΥ Γ6- 
(Δ᾽ πρα ἴῃ πιοαθγ ἰἰτη68. ὅ66 Οτοί8, ἢΟ Γοΐργϑ ἴο 
Τδοῖί, [,. 8., δΔηά 88γ5 {Πδὲ ἴῃ 16 ΒΔΌὈΙΠΙΟΔΙ ψγιΐοτβ 
ΓΘΑαΌΘΗΤΥ οσουγβ (Π6 αχρτγοβϑίοη 165, φιὶ ρογίαΐ ρία- 
ἄδιπι. [Τὶ πηυβί Ὀ6 γοι)θιηθογθα {πδΐ ἀδοαριίδίίοη τγἃ8 
{Π6 πιοβὲ ἔγεαφυδης σδρ 18] ριιηἸϑῃ πγοηΐ, Δηὰ {παῖ οἴη 
ΡοΓογπιθα (45 18 υ808] ἴῃ (ὐθγδηγ}) ψ] ἢ ἃ ϑιυογά. 
Α νϑγὺ βιγκίηρ μαῖα τερσγθβθηςηρ [Π18 πιοάδ οὗ 6χο- 
ΟΟΠΟΠ ΠΏΔΥ θ6 866ῃ ἴῃ «0}68᾽85 ΕΤΟΙ βαγί. 
Εκδικος, αὮ αὐθηᾷον. Εοτ ὁ ἐκδικῶν. (866 δ 2, ὅ.) 

ΤὨυΒ1η 1 ΤΏ 688. 4, 6. {πὸ 1, οτὰ 15 βαϊα ἴο Ὀ6 {π6 ἐκδικών 
πάντων τούτων, ἐδε ριεπίδλον οΥ᾽ αἰὐ δμοὴ. Τῃ6 ψοτὰ 
4180 ΟσΟΌΓΒ ἴῃ (Π6 Οτοοκ Τγδηβίαίογ οὗ {Π6 ΟἹὰ 68- 
ἰδηηοηΐ, (866 5.0ἢ]. Τ6χ. γε εῖ. Τεβί.), δηά ἴη Αγίβίβουϑβ 
δὰ (Πογοροβουβ, οἰϊθα Ὀν Ῥοίβίβίῃ. ὉΠ εἰς ὀργὴν 
Κορρδ δοςσοιιηίβ 85 τἀυηάδηίς. Βιιΐ (ἢδὶ 158 σοΓΔΙΗΪΥ 
ποῖ (ἢ6 σ888β. Τῇῆθ ψογάβ αν τηυοῇ τηοδηϊηρ; 

ἘΞ 80 διιείοῃ. Οαἷν. 11. (οἰἰοὰ Ὁγ εἴ.) : [16ῦ ἸΏ ΤΕΒ81.8 εβὲ ραἷτ- 
ἀδίυθ, ὃς ἀδρβθηάθηῖα 8 οογνίοΐδιιβ ρυρίοηα δηΐθ ρεοῖυϑ, ἤδς ῥγὶι8 
Ὁδύπι ἰοβε5 ΣΕΟΌ ροΓανὶζ, αυὰλτη ΟρρτΓεβϑῖβ, αὐΐ ΠΟΥἃ δ Γ68 τ] θη Γ. 

Τὸ νδὶοἢ 1 δάὰ [Όδη. ΕΡ. 1048. τ εΓα ᾿ξ 18 βαϊὰ τπδὶ ἃ 
δηὰ το ]]ὰ [κεΐπρ, νν}}} τε)οΐοε, εἰ τὸ ξίφος ἄργοι. ῬἸ]οοίτ. Υ. Αρ. 7, 16. 
τοὺς τὰ ξίφη φέροντας. ἃ Νιῖ. ϑορῆ. 1, ἐδ, 2. δικαστοῦ γὰρ δεῖσθαι 
ξιφος ἔχοντας. Ἡετοαΐδῃη. 8, 11], 4. παρηώρητο τε αὐτῷ ξίφος. Ῥ ιϊ- 
Ἰοβίγ. Υ. ΡΡ- 4, 42. ἐφ᾽ ᾧ τὸ ξίφος ἦν, φιὶ μταίογ ετγαί. 
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{δουρῇ ΠΟΥ ἅγα βοηηθνἝδίὶ ᾿ποΐθραπὲ ἴῃ {Παῖγ Ῥγοβοηΐ. 
Ροβιοη ; δηά ἴογ (Πδΐ γθᾶβοη [ἢ6Ὺ νοῦ οιη6α ὈῪ 
ΒΟΠ6 δη(ϊθηΐ Πργαγι, (85 ἴῃ {ῃ6 (οὐ. (ἰΔηΐ.) εχ 
Θι 6 η ἀδί!0ῃ6. 

ὅ. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι---συνείδησιν. 10 15 ηοΐ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ρΡΓ658 ΟἹ [ῃ6 86η86 οἵ ἀνάγκη (88 18 Π0ῃ6 
ὈΥ 8βοηη6 ϑαγὶν ( οπιηηηδηΐαίοῦβ). Τὴ6 πεοροδὶέψ (88 
ΗδΙΑῪ οὔβογνθβ) ἰ5 ποῖ αὐδοίμέθ, Ὀὰς ἀνροέλοέϊεαί, 
(σοιρᾶτε Μαῖίί. 18, 7.), ογ, 88. ὅ΄6ἢ}., ἴἢ ἢ15 1δχ., 
ΘΧρ δίη8, πδοοδϑιἐαδ, ψιαθ 6δὲ 6 πόσιε γόγεηι ἠμπιαπα- 
γμῆι ἱηέον 86 ἐπυΐσοηι, οὐ ἴρδα παέμγά ἀωπιαηά. [1 15 
{Ππογοίογο Ὀοίίζοσγ ίο γθηάθυ 1, ΜῈ ἢ βοηο (ὐοτητηρηϊδ- 
ἴοτβ, ορογέθέ, καθῆκον ἐστι. Ἰηάοοα ἰἰ 15 ἴἰο 6 το- 
ραταρα 88 ἃ ἰπάθρῳ ΡὮγαθα ; 4. α. (45 Ηδγαν ρᾶγᾶ-- 
ῬὮΓ4868) : “1 γΟΙ1 ἃΓΘ Πηργοββθα Μ] ἢ ΔΏΥ ΓΟΝΘΓΘΠ(Θ 
ἰοναγα8 (οα, οΥ ΓερᾶΓα [ῸΓ γοῦ Γ Ὁ ἈΓΔΏ4 0} } δηά 
βαΐίείν, 1 15 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [ῸΓ νοῦ ἴ0 θ6 ὕη66Γ 5υδ]θοίοη 
(ο {Πθη. Κορρθα {Π1ηΚ8 {Π6 ΘΧρΙΘββιοη 18 θαυ ϊνα- 
Ιθηΐ ἰο δεῖ οὖν ὑποτάσσεσθαι. Απαᾶ εί8. τοίειβ ἴο 
Ηδοδι. 16, 28. δὰ Μαεαίι. 18,7. Νοὸοσ [8 (ἢ}]18 ΙΏΘΓΟΙῪ 83 
ΗΘ η ες] ὰ86δ. Ὕατοῖ. σοῃιραγθθ ἰπ6 δορῃοοσίθδη 
ἄρχοντες εἰσιν, ὥστε ὑπεικτεὸν. Απά Υὴ᾽ εἴδ. οΙ[68 Β6ν6- 
ΤὰΪ ΘΧϑΙΉΡ]68 οὗ ἀναγκὴ ἔτοπι ΡΙαίο δηα Χοηορῆοη. [1 
Δ4ἃ δορῇ. (Βα. (οἱ. 60ὅ. ὅτι σφ᾽ ἀνάγκη τῆδε πληγῆναι 
χθόνι. ὅ66 «80 (ἄγρσον. Τα {Πηρ 18, ἱπάφρα ἴοο 
Ρἰαίη ἰο ἢδθὰ 8η0 ἔγΠ6γ Π]υβίταϊίοη. ὅδὸ (δίς ἰΐ 15 
ΒΌΓΡΤΙ ΒΡ ΞΒοΠ16 δ ηδη ΓΤ ΠΘο]ορίδηϑ δηά Ογ 168, 88 
ΤΑ Ποῦ δηα Μ|Ιοίι 6115, βθοι ἃ νοῦν {Π 8 τοδαϊηρ 
ἀνάγκη ὑποτάσσεσθε, ν Ὠϊοἢ 15 οὈ] οἰ οηδῦϊθ, Ὀοΐῃ οἡ 
{πΠ6 δοοῦβα οὔ ρι ριον οὐϊδηραδρο, δη οογγθοίη 688 οὗ 
ἀοσίτιηθ. ΝοΙΙ ΘΓ 15 1 Βυρρογίοα ὈΥ 8ηγ αμέἠογὶέψ. 
Ἐογ {Π6 γοδάϊηρ ὑποτάσσεσθε ψιτῃουΐ ἀνάγκη, ἰῃ 5016 
οαυὶγ ΜΆΝ. δηὰ Εαίῃεδγβ 18 θυ ἀθπεν ἃ ραγααϊονἐλοδὶδ. 
Το Ψυϊὶρ., Ἰηἀ 664, βιρροτγίβ {Π6 Ιπἰογργοίδίοῃ οὗ 
ΜΙΊοΒ86118: δυΐ 1058 ΔΕ ΒΟΓΙΙΥ 15 ηοἵ 50 ρτοαῖΐ 85 ἴο Δἰ[6 
(Π6 βἰδϊα οὗ Π6 οα86. 
ΤΩ οὐθάϊδηςθ μοσα ᾿ἱηου]οσαίθα 15 ΠηΔη1 6 5{}Ὑ ροϊἐ- 

ἐϊοαΐ, ἀπα ποῖ γοϊσίοιιδ. ΑἸὰ {Π18 18. 411 (ἢ΄ Β66Π18 
ἐπε ηρ δ ἴο 6 Κορί ἴὴ νίον. (ὅδε {π6 (οιηηρηίΐα- 
ἴογ58.) ΤΠ ψογὰβ. ἔο!]ονηρ δυρροβϑὺ ἰἢ6 πιοϊῖυες 
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ον τ(ΐὰ οὐοάϊθησο, παπιοῖν, ποῖ ΟἿΪΥ διὰ τὴν ὀργὴν, 
ουίὶ οὗ ἀτοδα οὗ {π6 ρεμπαίέψ ἰησυγτοα, ὈυΓ αἰδο ἴος 
οοηϑδοίθησθ 88Κ6θ. Απα ἤἴθγα δραΐῃ ψὰ ἴᾶνθ ἃ ϑορῶ - 
αν τοοάδ οὗ δχργοββίοῃ, ἀδνίδηρ τοι {ἢ 6 (Ἰδβϑισδὶ 
ι.86, Ὀυαὶ οὗἨ ψῇῃϊοῇ {[πΠ6 86η86 ψου]α βθϑῖ ἰοο οὈν!Οι8 
ἴο Ὡροα δὴΥ οχρίδηδίίοη, ΨψΈῸγΘ [ἢ ποΐ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ 
0 80 ΡδΙδρίγαβθ συνειδ. 48 ἰο δήἤδιο ἐδθ οοππεχϊοὴ 
δοίψοοῃ {158 δηά {Π6 ἐ] ονηρ νοσβθ. Νοῦν ἐλὶδ, 1 
ξοησοῖνρ, 15 πιοδέ βι σ658[Π}Κ ἰγασθὰ ὈῪ ΤἼΘΟΡΉὮΥΙ]. 
120. 88 ἴο!οννβ. ᾿Ανάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνονϊἵνα μὲ πει- 
ρασθῆς τῆς ὀργῆς καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἄρχοντος, αἷς ἀπει- 
θὴς, καὶ κολασθῇς ἀφόρητα' ἀλλὰ καὶ ἵνα μὴ δόξης ἀσυ- 
»εἴδητος εἶναι! καὶ ἀγνώμων περὶ τὸν εὐεργέτην. Εϑεργε- 
τοῦσι γὰρ οἱ ἄρχοντες μεγάλως τὰς πόλεις" διὰ γὰρ αὐτῶν 
ὁ βίος ἡμῶν συνίσταται" καὶ εἴγε μὴ ἦσαν, πάντα ἂν 
ὥχετο, τῶν δυνατωτέρων τοὺς ἀσθενεστέρους καταπινὸν- 
των. Ἣ συνείδησίς σου τοίνυν, φησὶ, πειθέτω σε τιμᾷν 
τοὺς τὰ τοιαῦτα καλὰ χαριδομένους σοι. 
ΤῊ οχαϊίθα ρῥγίηςιρ]θ οὗ δοίίηρ ἴογ σοηβοίθηοθ 

88 Κ6, Δη64 ποί ἸΠΘΓΕΪΥ πὶ ἴδαγ οἵ ρβϑῆδὶ βίἰδίυϊεβ, 
᾿ν88 ποῖ ῃκηοόν ([Π {ΠΘΟΥῪ δ ἰθαβϑί) ἴο ἐς Ηοδ- 
1Π6ὴ ρ ]οξορίεσβ. Τυ8 Ν᾽ εἴ8. σοπιρᾶγθβ Ηον. Ἰῦρ. 
1,16, δῶ. Οἀδευπί ρθοσᾶγθ θοηὶ υἱγέωξια ΟἸΉΟΓΟ : Ἴ 
11] δ) 18 ἴῃ (6 7ογπιάϊῃ ροθῆϑ Πϑεοιηοοῦ. ϑ'θηΐ. 
Μὴ διὰ φόβον, ἀλλὰ διὰ τὸ δέον ἀπέχεσθαι χρεὼν ἁμαρτη- 
μάτων. Ατίβϑίοι. Ετῃ. 10. ἱ]{. οὐ γὰρ πεφύκασι αἰδοῖ 
πειθαρχεῖν, ἀλλὰ φόβω, οὐδ᾽ ἀπέχεσθαι τῶν φαύλων διὰ 
τὸ αἰσχρὸν, ἀλλὰ διὰ τὰς τιμωρίας. ὅδ66. «50 (Ἰο. 
Ῥαταά. δ. 

1115 ψ6}} ορβουνεά Ὁγ Ηαγάν, {πδΐ ἴγοτι [ἢ18 ραβϑαρα 
1 18 σοείδίη ταὶ ῃυϊηδη ἰαννβ, Ἰαρι πίον δηδοῖθα, 
ἃΓ6 Ὠοΐ ΟὨΪΥ ὈΙΠαΑΙηρ ἐπ ΚὍΓγο οαέογπο, Ὀὰΐ ἴὴ ἔθ γῸ 
οοηδοϊοπέϊω οὲ [)εῖ, δῃὰ ἢοῖ οὐ δἱπά {π6 ἰγδηβ- 
ϑτοδϑοῦ ἴὸ ρεηιδηηπιεηΐ, Ὀυΐ ἴο ὀέαπιρ.᾽" Γἤι5 ἰγα5- 
δτοββίοῃ ὈΘΟοπΊ65 ποῖ ΟἿΪΥ ἃ ὀγδασὴ Ὁ ἰαιυ, Ὀαΐ ἃ δίη. 

6. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε. Τί σΟΠηδχίοῃ, 
δηᾷ {Π6 τοδὶ ἴογοθ οὗ [6 γὰρ (ν]}ἰσἢ ἢ88 ἠοῖ, 1 {Πΐπηκ, 
θθρῃ ἐπ Εν βθθη ὈΥ οὐἱἵγ πηοάργῃ (ὐοτηπηθηϊδίοτγϑ), 
Β66Π|5 ἴ0 ἢᾶνα ὕδθη σοιγθοίίν ἰδ] ἃ ἀόνη ὈνῪ ΤΠΘΟΡν!. 

ΨνΟΙ͂,ς ΥἹ. 1, 
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95 ἰδ όσον νοῖβ, πίοαΣ. 66. 186 ἢγβὲ γὰρ 
Τοίοτϑ (ὁ {πεῖς λἰχὴ τἀὐφβείηεϑα; [6 βεοοηὰ γὰρ 508- 
7ο᾽ 8 80 δϑάμοηαὶ ΓΘΆ80Η, ΠϑΊ6]γ, {παῖ ΠΟΥ δγὰ 
ρρροϊπέοα ὈΥ οὐ ἴο 8 πιϊηϊδίγαίίοι ΒΟ 15, ΡΟᾺ 
{ῆ6 ψῆοΐα, μρΉΪγ ὈὨεηδῆς 4] ἴο τηρη. ΝΣ 

10 18 σογίδίη {πὶ (ἢ ψογαβ. εἰς αὐτὸ τοῦτο (45 8ἢ 
{Ππ6 δησίϑθης (οιηπιρηξαίοσϑ, 8ηἃ 50 ΠΊΔΏΥ τηοάοτῆ 
ΟἿ 68 οὗ ποίδ ᾶἃγὸ ἀσγϑϑί), ηυθὲ "6 τοΐογγοά, ποί ἴο {86 
Δηξοοοάρηϊς φόρους τελεῖν, Ὀυϊ ἴο 16 λειτουργεῖν, γν ἰοἢ 
ἐβ ΑΘΑΜΡΉΚΙΝ μὲ ἴῃ λειτουργοί, ΤὮϊ5, ᾿ΙΠἀ66, 18 80 
οἶβαγ, [δὲ 1 δὶ βυγργιβοα Κορρθ μοι !ὰ ἢδνθ 1ὸ- 
νἱνθὰ α τπιοήδ οὗ ᾿ἰηἰογργείδ!οη νης σουὰ ΟἿΪΥ 
Ἶανο ἈΓΙΒΘ ἔγο ἸρΏΟΓΔΏΟσΘ, ΟΥ ΜΠ ιΪ πη ΒΓ ΡΓοϑθηία:. 
(ἴοη ; παιηοῖυ, (Πδὲ οὗ γοΐδυγιηρ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἴο 1Π6 
τὸ τελεῖν, 1. 6. ἴ0Υ “ {Π6 } δ σοῃεημ!ν διιθπαϊηρ ἐθ 
ἐδ οοἰϊοοξίης ο7 ἐδ ἑαχες ;" πΜὨϊοἢ ᾿ηνοῖνθϑ 8η δθβην: 
αἰγ , ἔον ἐδαέ ψου]Ἱὰ "6 το τϑάϑοη ΨῈῪ 6 βῃου]ά ΡαΥ͂ 
{Π6. Β 651: 468, 1ὲ σοι ρθ]8 ὰδ ἰο ἰ84Κ6 (ἢ Κορρο) 
λειτουργοὶ Θεοῦ [ὁτ [Π6 ἐαχ-ραίδενον5--ὐγορρίηρ Θεοῦ! 
ΑΙἸΙ ψ οἷ 18 80 ἤαγβῇ δη6ἃ σΟΠΙΓΔΙΎ (ὁ ἰδ 6 ςοηίοχί, 
8Δη4 80 σγυοῖΐ δἱ νϑγίδησθα ΨΊΠ ὄνοῦν Ργίηςίρα οὗ 
βοιιη ἰηἰογργαίδίίοῃ, ἰμαὶ 1 ἄσδβογνθϑ ἢοΐ ἃ πιοιη θη 8 
δἰἰθητίοη, Απα ὃ6 1{ ορϑεγνϑά, ἰπδῇ (Π6 ψογὰ πρασκ. 
18. ΤΟΙ ἴο0 βίγοηρ' ἃ ἔδγῃ ἴο. Ὀ6 ορ]ογοά οὗ ΠΊΘΓΟΙΥ 
οοἰ δοίης ἰθυΐα : τῆογθδβ, οἡ. {ῃ6 σοιηποη 1ηΐδῦ- 
Ῥτγοίαιίοῃ, 1Ὁ 18 ΝΘΓῪ βιιϊδῦ]οθ. Τῆι ἴῃ Αςίβ 1, 84., 
δηα (ο]. 4, (δ. να ἢᾶνε προσκ. τῇ προσευχῇ, 84 4, 49. 
προσκ. τῇ διδαχῇ" δη4 Αοίβ 6, 4. προσκ. τῇ διακονίᾳ 
τοῦ λόγου. ΤΠαΐ 1ἰ ἐδ ἃ ΨΘΓῪ ΒίΓΟΏρ' [ΘΓ 18 830 8Ρ- 
ἃγομί ἔγοπι Ερθεϑ. 6, 18. εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες 

ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει, ΨΆΘΓΟ [ἢ 6ΓΘ 18 {Π6 88Π16 Π0Π- 
βίγιςο(Οἢ 88 1ῃ {6 νάρμθὰν Ρϑβϑαρθ. Αμπά Κορρβθ οὴ 
{μαΐ ρΡίδοθ Ὠϊπιβοὶ ε δα (ἢδὲ (Πἢ8 πορὰβ δἂγὲ Ρυὲ 
ἴονς ἀγρυπνοῦντες καὶ προσκαρτεροῦντες. 1 5Ποι 4 ποί. 
ἢδνο ἰπουρῶῖ 1{ ψογίἢ ψ 116 ἴο ἄνγ6}} βο ἰἸοῆρ' ἄροῃ δῇ 
Ἰῃ ογργθίδ οι τηδηϊθϑου. υπίουπάεά, δὰ κ᾽ Βοί ϑὺρ- 
κῶς 8 ΡΘΕ δΠοϊά ἴο ᾿ηδάἀ6] σαν !}!} 6γ5, ἔσο τ δ ἰοΐν ἴο. 
δν 6] {Π6 5ιδῆς οὗὨ (Πποῖγ ῬυηΥ ταΐσυϊα δῇ {Π6 νϑὩθ.. 
τὰ 16 Αροβίίθ, 
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. Δειτουργὸς 15. ἃ ΨΕΓΥ͂ ΣἰΓΟΠΡ ἴετπι, ῬΓΟΡΕΙΥ ἀεησῖ- 
ἱπρ (45 δῦ θΌκθεσ, ἷὰ Πί8 1.6χ., κεὐβλυυαοι ΡΘΥΙΒΟΏΒ 
ψ ᾽ο Ψψ6 γα ΟὈΪεα, οἰτῆθν Ὀγ ἰμοῖν οὑπὶ ἔγιθ 6, οὐ [08 
Ῥθορίδ δἱ ἴασγρε, ἰο ρογίοσιω σογίδί ἢ ρυδῆς ογηβ οὗ 
ΨΟΙΒΏΣΩ, ΟΥ̓ αἱ {Π6ῚΓ οὐὐῇ ΟΧΡΘΠΟΟ ἴο ΞΌρρΙ]Κ (ἢ6 τ δηὲβ 
οἵ {8 βίδϊθ, δηᾶ, ἴῃ 8 σδδβα οἵ Ὡθοθβϑιῦ, Ὀπἀογίακα 
411 (ὴ6. πγοϑὲ δυσί πο ϑοηνο δηα :γκβοῖηα οἴἶοοβ 1 (ἢ 6 
βίδίο, ΣῈ ς ὉΡ {πο ῖγ ΡΓΟΡΟΓΥ͂, πᾶν, ὄν (οὶ ΠΕ8 
Δη Ὀἱοθά, ἰο ρῥγοιβοία (6 ψμοϊίασα οὐ ἔθ β8ἰαϊθ." 
ον (ῃδ οἰγιμο οΡῪ δηά δογιρίυγαὶ δρροδίϊοι οὗ (ἢ 6 
ΨΟΪΣά, 866 (6 ποΐα οπ [π|Κ61, 98. [{118 δ]ιὔολδιε πῃ- 
ῬΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴο οΟὔβεγνο, (ῃαί ψιουζ (Π6 ἔα] αρά 
ΠΟΠΘΟΙΘΒΓΟὰ5 ρϑγπγοηΐ οὗ ἐαζο8, (6 οδἀ5 οἵ (ἢ 8 λεν- 
τουργία ἸῺ αμθδιίοη σουὰ πονοῦ δα διίαϊηο. 80 
Ταεῖς. Ηἰδι. 4, 74. (εἰἰοὰ ὈγΥ Κορρε δηά Ἐοϑεηα.) 
Νοο αυΐε5. ρϑῃίπ) 8106 ΔΙΤΏΪβ, Π6 0 ΔΓΙ.ἃ 8108 δὲϊ- 
Ρομάϊ9, η6ς 5ι1|Ρθη 618. βδίηθ {πἸθι}8 Παογὶ αυθδυτ, 
Απάὰ νοὶ 1 15. ὐοαβ ψ|}} δῃηά ρίϑθαβϑυτε {ππδῖ δι ο ἢ 
λειτουργίαι ΒῃοΌ α θ6 Ῥογίογιηρά ; δηᾶ (ἢογείογε [ἰ 1 
18 ΜΠ ἰῃδὲ (ἢ6 ἰαχεβ Ὠθοθεβασυ [0 {ΠῸ6Ὶ βυρροτγὲ 
βῃουϊα. Βα τη ογοά. 1 15 πηδηϊοϑί, πονονοσ, ἰμαὲ 
{818 ΟὨΪ δρΡῇ1:68 ἰο ἴαχθϑ ἑεφαίέν. τηροβοά, δῃὰ 5,6. 
οοϑδαγΨ ἴο ἴῃ6 ΡΌΓΡΟΒΘ 1η 4αδδβίίοη. 

ΤΙ6 βίυάοπέε ψ}} γοπατῖς (6 αἰδογι πη πδύοη δ6- 
ἔνϑϑη ὀσπράξεις Δηα εἰσφορών. Α5 ἴο {δ αἰ ἤδγοησα 
δείνψθθη {Π6 ἰθγη8 Φόρος Βοξτα, δηι τέλος δὶ [86 ησχέ 
νΘΙΓΒΟ, 1 18 ποί, Ἰηἀδο, οὗ δὴν ᾿ρογίδησθ ἴοὸ .ἴΠ 6 
ἀοοέγίπδ, Ὀὰὲ 16 τῆλὺ θ6 οὐβεγνϑά ἐῃηαΐ, δοσογαϊηρ ἰο 
(6 ορτοὴ οὗἩἨ ἰῃ68 πιοϑὲ ἰεδσηθὰ Ῥμ]οΙ ομβίθ δὰ 
Απεαυδγίθϑ, Φόρος Δηά. φόροι ἀοηούδεα (6 ἑαμπά ἐαν 
δῃά ἰἢθ εαρὶξαέξοη ἐαχ, δὰ τα Ἡθδῦὶν ἐπ 6 βδβηγὸ Ὑἱτὶι. 
{π6: κήνσος δἱ [λικὸ 0, 41., στ πογο 8566 ἰπ6 ποίδ. 
ΤῊ τέλη ψογα (Π6 υϑοξέσαίζα, νὰ τΠ6 σειδέοηπι ον οα, 
οὗ (ἢ ἱπηρογίβ δῃηὰ Ἔχρογίβ. [ἡ 1] υβίτϑίίοη οὗἩ τοι 
Κορρδ ΔΡῚΥ οἰθθβ ψυβῦπ. Μαγίγγ Αροΐορ. 2.. Φόρους 
δὲ βΑΥΡ τυ γοβ τοῖς ὑφ᾽ ὑμκῦν τεταγμένοις πανταχοῦ πρὸ' 
χάντων πειρῶ ρεῖν. 

ἢ. ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλὰς. Τἢδ νοτὰ ὀφειλὴ. 
'5. ἃ Ποπαγαὶ ὕεγηι, δηἃ πιᾶὺ ἀθησία ἩΠΔίενασ 15 ἄμε; 

[ 
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δηά {78 Ὀο ἴῃ ἃ Ρἢγβίοδὶ ἃπα πηογὰὶ βθη86. Ηοτγθ 
1 ἀδηποίαβ δοέξ ; ἃ8 ρρθᾶγβ ἴγοιῃ [ἢ 6 ψογάϑ8 ζ]ονίηρ, 
ΜΉΙΟὮ ἅτ οχοζείςαὶ. [0 18 ρῥ]δίπ {πὶ δὶ τῷ 8οπ)6 
Ρατγίϊοἰρ]8 πλυδὲ Β6 απἀοτγβίοοά. [ ργϑέεσγ, νι Κορρο, 
αἰτοῦντι. ΟἸΠοΓβ ἰΔΚα τῷ ἔογ ὦ, δηἀ ΒΙΡΡΙΥ ὀφείλετε. 
Βιυΐξ {Π18 8668 00 ΔΓ Ι ΓΑΓῪ 8} 61110518. 
Βγ φόβος, Κορρα οὔβεγνβεβ, 18 πγθδῃΐ {6 γθανθγθῆσα 

ἄμα ἰο ἃ ϑιρογίογ; ὈΥ τιμὴ, ἴῃ οἶο68 οἱ γεβρεοῖ ἰὸ 
δαυαῖ98. Απά σοτγίδιη ἰΐ 18 (Πδί τιμὴ 18 υ86ἃ ἢοΐξ ΟὨΪΥ 
οἵ δηυαῖ8β, Ὀυΐϊ οὗ Ιηΐδγίοσβ. (866 ὅδ. ῃ!. [,6χ.) γοῖ 
λόγο ἴμ6 Αροϑβιΐθ ᾿,88 ΟὨΪΥῪ ἱπ ΝΘ ΦΟυΘΥΉΟΥ 5, ΜὮΟ, 88 
ΓοΒρθοίβ ὑΠ 6} βίδ( ἢ, ΔΓ6 ΒΌΡΘΙΓΙΟΥ ἴο (ἢ6 ρονοΓηθά. 
Ιδτὴ ἰηοϊηϑά το {π|ηκΚ {παι (ἢ 6 ψοταΒ ἴῃ 46 8.10 δ ΓΘ 
ΟἾΪΥ {0 ἔθ γι δαργδβϑίνα οἵ {Π6 βᾶπιδ ἐπιηρ, ἐπΠουρἢ 
ἴῃ αἰβδγθηΐ ἀθργααβ; φόβος ἀδηοίίηρ (ἢ γανογθηῖίαί 
ποιηᾶσα ἀπε το ΚΙηρβ, δηἀ ρτγίης!ρα) γυ}] 6 Γ85 ; τιμὴ, [ἢ 6 
Γοϑροοῖ ἀμ ἴο 4}1] 0 8.6 ἴῃ δυυιῃογιίγ. ὍΓῊΪΒ 566 ῃηβ 
ΡΓθἔδγαθ!α ἰο ἰδμογίηρ σογίδϊη ἀἰβιι ποι οἢ8 ἴῃ {116 
ψογάς, ψ ὨΙοἢ 1 ψου]ὰ ΡῈ ἀΠΠσΪ ἰο ρῥγονα ; δυο ἢ 85 
(αὶ ἱππαρηρα Ὀγ οάάγ. δῃὰ 8οῃ)θ θδγὶΥ τηοάδγη 
(ρηγιηηρηίδίογβ, ο (Κα φόβος ἰο ἀδηοία (ἢ ἐπισαγὰ 
ἱσροδίέϊοη ; δὰ τιμὴ Π6 οτέογπαί δελαυϊοιι" γτο- 

οοααΐηρ; ἴσοι ἴΐ. 
Με. Ῥ᾽εβίοῃ ἴθγθ σοιιραγθϑ [86 [ΟἸ]οννίηρ εἰθραηὶ 

Ρϑββϑᾶρα οἵ δορὶ". Απίέίρ. 886. κράτος δ' ὅτῳ κράτος 
μέλει Παραβατὸν οὐδαμὴ πέλει. 

8. μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους. 
Τὰ Αροβίϊε (4Κ68 οσσδβίοῃ, ἔγοπῃ [ἢ6 ᾿νογὰ ὀφειλὰς, 
ἴο ρΡ888 ἔγοπι ψ δῦ γεβρθοίβ ἴΠ6 μοίϊέϊοαί ἰαιυ ἰο ἰῃδὲ 
ψ ΠΙΟἢ γοραγαάβ τιογαΐδ; Δη ἃ ΒΒ 8 (δῇ [Π686 ργβοθρίβ, 
88 (Β6Υ δα 66 η Ὀδίογθ Μοββϑϑ᾽, βο ον 8180 ἀἰὰ (ἤδῪ 
τοιηδίη, θυΐ νι (Π6 σ]ογίουβ διιρρίενιοπία οὔ τὴ 6 
Ομγιβίδη ἀϊβρθηβαίίοη. (τοί) ΤὍῇα ᾿π)αποίίοηβ 
σοὨσογηϊηρ; (Π6 ἀιιί168 ἰονναγ8 ΕΗ δ θη πιδρ᾽δίγδξθϑ 
ἰοτιηϊηδίοα δὲ νϑγ. 7. ; δῃὰ ἴῃ [Π6 ργϑϑθηΐ δηὰ [0]- 
Ἰονίης νογβα ἴἢ6 Αροβίίβ ργοςθϑάβ ἰο ἰγεαΐ οἱ ἐῃ6 
τηυΐυδὶ οἰοο5 δῃὰ ἀυίῖ65 οὗ ΟΠ γί βείδηβ οὔθ ἰονβγάβ. 
ΔΠΟΙ ΘΓ. 

Τίνα βθμογαὶ βοορα οὔ [ἢ βδηίθηςθ 18 ἱπάθϑὰ ρ]αΐῃ ;. 
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θυΐ 5οπι6 ἀου δὲ [848 Ὀ6Θη γαϊβθα γοβρϑοίηρ ἐπα οχϑοῖ 
56Ώ56, 83η4 [18 [85 ΔΓΙΒΘη ἴτοιη τἢ6 ψογὰ ὀφείλετε, 
σῇ δοῖια δησίθηΐ δηα τη ἀ6Γ [Ιηϊἰογργοίογβ, 88 
ΑτΤ. νογβ., 06 Π΄16υ, ΚορΡο. ἀπά Βοβϑημι., δῖα ἴῃ {Ππ6 
᾿ηἀδιοδῖνο, δηα γοηάογ ἴπυ8 : “ 6 οἶα ῃοϊῃϊηρ ο 
ΔΏΥ ΟΏ6, Θχοθρί πιυίυδὶ θοηονοΐθησα ;᾿" 1. 6. (6 ψ ἢ ο]6 
οἶγοῖα οὗ γουγ ἀυ(,68 18 σοιῃργομβοηοα 1 πιυΐυδὶ 
Ὀοηονοΐθηςθ. Βιυῖΐ (15 1 σδπποῖ δυὲ ΠΟΠΒΙ ΘΓ νΘΓΥ͂ 
Παγβῆ, 81ησα [ῃ6 Δροϑί]8 18. ἤδθγα οσουριοὰ τ Ὁ} ἐη- 
)μποίϊοηα δὰ 6 [πηρογαίνα 18 βανθγαὶ {1πΠ|68 υϑοὰ 
θοῖἢ ἴῃ (86 ρτοοράϊηρ δηά {Π6 [Ὁ] ον ηρ; νογβθβ. 16 
οοπιπιοῖ ταοία οὗ ἸηἰοΓρτγαίδιίοη 8 βιρρογίθα θοῖἢ Ὁ 
{π6 δηοϊοηΐ δηα ὈΥ τηοϑί τηοάδγη 1ηἰογργοίοθγβ, δηὰ 18 
ΨΕΣῪ ΨΜ6]] τηδά6 ουἵ ὈῪ ἐελεον υὐρην 8ἃ8 [Ὁ]]Ὁὁν8. Τὰς μὲν 
ἄλλας ὀφειλὰς ἀπόδοτε" μηδέποτε δὲ τὴν ἀγάπην ἀπο- 
δοῦναι θέλήσετε, ἀλλ᾽ ἀεὶ ὄῷῴλημα αὐτὴν ἔ χετε διηνεκές. 
Μὴ γὰρ ἐπειδὴ σήμερον ἀγαπητικὴν ἐπεδείξω διάθεσιν 
πρὸς τὸν πλησίον, νομίσῃς ἀποπλήρωσαι τὴν ὀφειλὴν, καὶ 
διὰ τοῦτο παρίδης αὐτὸν αὔριον" ἀλλὰ διηνεκῶς νόμιϑε τὴν 
ἀγαπὴν χρεωστεῖν τῷ πλησίον. 80 4͵30 (ἌΓΡΖΟΥ : 
« ΤΠ σΠμαγγ (ψϊο ῬΠοί8 ςσ4}}185 {πΠ6 τποῖποῦ οὗ 
[6 ν]γί 168) ἊΝ ἤθγα ἀθβοσιθ68 ἃ8 α οοπέϊημοά ἀεοδέ, 
ὙΠ] Οἢ 15 ἜΝ ΘΓ ὈΘΙηρ; τυ Δη4 γοί 58 αἰ νδυβ οὙἹηρ, 
δΔη 18 ὭΘΡῸΣ αυτ6 ἀἰβοῃαγροα 1 {Π18 16. ΤΠ]8 
8888 06 δ48 Ὀ66η {Πι18 οἰθρϑηιγ πη! ἰοα Ὀγ Δυρυβίίη 
Ρ. 62. ““δαιῆρϑγ ἀθῦθο Ἴσπαγιίδίθη, αι 8014, οἰϊδη) 

το αϊία, ἀδιϊποί ἀοὈιζογϑηι. ἢ 

π “«Οὐδονγ ἀεδίθ (βᾶγα Οτοί.) ἃγὸ ραδϊὰ οὗ, δηὰ {πεγεΐογε ἄθμθ 
ΔΌΡΥ, Ὀυϊ {π6 ἀεθὶ οὗἉ Ἰονθ 19 ἤδνεῦ ἀἰϑοπεαγροά, θυΐ σοηίἰπι68."" 

ΝΟΡ ἰδ 1Π6ΓῈ 8ΏΥ Γάθϑοη ἴ0 οδ͵οοῖϊ ἴο {ἰπ6 δϑεσηΐηρ ΒαΥβ ἢ η6 885 οὗ {Π6 
ουργοβϑίοῃ, δίποθ (48 ασοίϊυβ οὔβεσυθβ) ἰΐ 19 4η ἀσπίδ ἀϊοέμηι, πὰ 
τηυδϑῖ ἢοῖ Ὀ6 ἴου την οἢ Ργεβϑθὰ ὈΡΟΏ. 
1 Αμά αἷδὸ Ὀγ ΜΙ!ςᾺῸοΩ, Ῥαγδά. 1,οϑί, 4, δ5. (οἰϊεὰ ὃγ γεί8.) δ5 

2Ό]]ονν : 
“Α ρταϊοίῃ] τηϊηὰ 

Βγ οὐϊηρ; οὔθ οί, δῃὰ 8{1}}} ρᾶγϑ, δὶ Ὅῇὔδβ 
[μάἀεδιεα δηὰ ἀἰϑομπαγρεα." 

Ὑ|1ὶ (λὴ6 ἀἰνίηα ἀοοίγπα οὗὨ ΟΠ τ δέϊδη ΟΠΔΓΙΨ, ὑπα Ὡ,ΔΥ οοηίγαδὲ 
{16 τηἰϊδβητγορίς δρίγιὶ οὔ πηοοί Ηδδί θη Ἡγ ογο, οὗ νηΐ [ΠΟ ΓῸ 
ἐδ ἃ ουτγίουϑ ᾿ῃηδίδησε ἰὴ δὴ Ερίρτδῃ ἔγοι ἴπΠ6 Απηίῃοὶ. 1,15,6. (οἰϊοὰ 
γ γεί8.) εὐδαίμων πρῶτον μὲν ὁ μηδενὶ μηδὲν ὀφείλων" εἶτα δ᾽ ἁ 
μὴ γήμαε" τὸ τρίτον ὅστις ἄπαις. : 
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8, ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον, νόμον ποτ λήρωκε. ; 
ἐδο δελὸν 8 τοδηϊ τὸν τ: δον ἕτερον, εβ; Τ ΤΩ 
Τ6ΔΏΒ σην οὐδοῦ Ῥεγβοῦ ψ τ τ Ποπλ Δ ἤανα 8ῊΥ βογὶ 
οἵ σοπποοίίοη : δῃά 80 8. δ} ἤθσθ Ὄχρίδὶηβ : τὸν 
τλήσιον, Ομ6᾽9 πεὶσβοιν, Ιηἀερα ἃ στγοβίογ (ἤδη δ... 
Ραμ], ἰὼ ἢ16 ἱπμηϊ 016 ᾿ραγδοΐϊθ οὗ τπΠῸ σοοά ϑαῖδα- 
ἐἰϊΐδη, ἢδ85 ἑαυ ρῆς δ ἴο {Π.8 Ἐχίοηα {|| βισηῆοδίου 
οὗ ἕτερος, τα Κιηρ [ΠΠ6γοῦν 16 σΟΠΙ Π]ΔΠ ἃ 85 ἀπ ηγ ρα 
88 ἰῃ8 Ὀεραονοίοησε οὗ με ειΥ, Δηά Ἐςοςχίομεινο 
νῖί (ἢ 6 Θρἤεγο οὗ ἢυπλδη δοίοῃ. 

Ηδχὸ 1 15. 88 μὐληδ ὥβε δὲ ἴο ροϊηξ ουἦ (δα βῦρε- 
Τιοτιίγ, ἐπ ἐνὶ γορεοί, οἵ (ὐτοοίϊδῃ ΟΥΟΥ Ῥῇῃασίβαϊσαὶ 
δἰ ἢϊς 8, 85 ἰξ 18 ἔον πὸ ἴο ργονα {παΐ ἐπ6 ᾿νογά 1 τδΐ8 
δ6η96 8 ἰγεφιθηΐ 1η (6 ρῃγεβί Οατοκ ΟἸαδββίοβ, τπδῖ 
Ῥοΐηΐ δανίῃρ Ὀδθη δἰγοδαγ θϑι Δ] 56, Ὀογοηά 16 
τρϑοῦ οἱ σοῃέγονοσθυ, ὈΥ τῃ6 οευάϊα ἰαθουτ οὗ Εα- 
6108 οὐ Ναί, ὅ, 48. ὅ66 αἰδο βοῖ)!α: ἰοὺ απά 

ἀξισθαν ΗΠ υϑίγϑίίοηβ οὗ ἐἰ]8 :άἀϊοτα ἴῃ {πῸ ηοΐδβ ἴο {ἢ 
ςοἰοευταίοα ““ δρ[έδϊ δογπιοη" οἵ 8 ἰδίθ υθῆδσαθίς δδὲ 
τηοβί δηγλπϑηΐ δοδοΐίδγ. μ᾽. 48. 

᾿ Πεπλύήρωκε ἴνᾺ9 1ῃ6 56η86 οὗ ἐπιρίεγ δοἰοέ. δα]! συϑ. 
ΤΡ ἄεΓΒ: “ ουγηΐὰ ΟΠ οἰ οσπὶ ρΈΠογα 4}}18 ργεββίαίθ, 
τιλχι πιὸ οὔοίμπι πηι] διηόγιβ.᾽ ΒΥ .([Π6 νόμον ἰ5 
ξθδηῖ ἰἢ6 ἰᾶνν ἰη ρσοηθρτγαὶ; ποῖ, 88 ἰ( 15 πηάἀογϑιοοῦ 
ὉΥ Ξοἴηα [ηϊογρτγοίογβ, {πὶ Ἡ ὨΙΟΙ γαβρθοῖβ ον ποιρῖ- 
ὈουΓ οηἶΐγ. 

9. τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις, ἄς. ΑἹ τὸ γὰρ ἰδογα 15 
8Δη Ιἀϊοῖῃ, τη ἰγδοηρ {Π6 δίυγα δῃά ἴογοθ οἵ ΨΠ1Ο]1}, 
Οοπηπιοηΐδίοτϑ ἃγὰ ποί αυἱΐα ἀρτορά. Τῇ ϑϑγγ [.- 
ἰογργθίογβ γεραγα 1ἴ 88 ρυξ ἔογ ὅτι. Βαΐ {Π6 ΤΏΟΓΕ 6ῃ- 
᾿ρῃίοηςα νιονβ οὗὨ σοηβίγυοίοη, Δδενοϊοροά ἀυτίης 
{πη6 1581 ἔτο σϑηΐυγθϑ, αν βϑῃῆονη (18 ἴο Ὀ6 ΟΥΓΟ- 
Ὠροῦβ. (ὑδῃογαγ. δηα οὐ ογ8 {Π1Ὲ0Κ [Ὁ ἰβ ρυὲ δεικτικῶς, 
88 {Π6 ἀγί[οἱε πϑυΐογ ἔΓοα θη 186. Βιΐ βυγοὶγ ἔπ γθ 
15 οϊβίηρ οὗ δεῖξις Πασθ.0 ὙΠογα 8, 1 σοποοῖνα, δ 
εἰϊροῖς οὗἩ βοῦηθ ψογά, νῇϊοι 1 νου ΒυρρΙγ, στῇ 
Κορρο, ὈῪ γεγράμμενον. ΤΠ γα πᾶν αὶ εἐσωδε ἴῃ 
ἐλε ρέαοθ οὗ α ποη. ὦ ᾿ 

. Ἴδα Αροβί!ε, 1 πιᾶγ θ6 ουβϑεγνθί, μ88 ποί δγδηροά 
(Π6856 σομῃηπηδηἀπιοηΐβ1η [ἢ 6 ογάοσ ἴῃ νι οἢ {πον δἰδηά 
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εἰιον ἴῃ τι ΕΙε γεν, ογ πὸ ατεεῖκ γνογβίομβ ; ἰδουρῇ 

(40 Κορρθ τεγηδγί8) [6 [Ό]]Ονν8 {Π|6 ἑαέέον' ταῖεΓ [μδπ 

ἀπ [οτοσ. 860 Μαῖῖκ 10,19. 1μυκς 18, 20. Κορρδ 

πεΐοτϑ ἰὸ Βαδγ.. ΒΡ]. ΟΥ. 4. (. 4. Ρ- 110 βεηᾳ. 1 

πὺυ!ϊὰ «ἀἀ {πὶ ἃ ρϑβδᾶρθο, βἰπι]ᾶγ ὈοΓΒ 10 οοηϑίγας- 

εἴοη δηὰ βοπίϊαιθηϊ, οσοισβ ἢ ῬὮΠΟ υά. 749. ἀλλὰ 

-“- οὐ μοι; ς--- οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψας, καὶ τάλλα 

ταυτῇ. ΡΒΙο ἴθ γα γεΐογβ ἴο {6 σεοσπά οτ ργολῤιδιέονψ 

Ῥρηίΐδά οὗ ἴπ6 Πεοαίορσαε ; ἴμ6 Ιάἀἴοτα 18 ἐγεαυφηΐ 1ἢ 

ἐῆ6 δοϑὲ Οτοοῖκ ὙγΙΟΓΒ. 
. ΤῊ ψογὰϑ οὐ ψευδομαρτυρήσεις ΔΓ ΠΟΙ ἰουῃᾷ [ἴῃ 51Χ 

υἀπείϑὶ, δηά βονεγαὶ οἵμογ Μ55., δπά ἢανα ὈδΘΘη σ8Δῃ- 

ὁ! εὰ ὃγ Οποθθαοι, (Βουρἢ ποῖ, 1 (2 Κ, οα ροοά 

κἴουπᾶβ. ΤῊΘ ὨυπηῦῈΓ Ὁ Μ53. πιο αν (Π6ηὶ 

5 ΝΟΥ ϑιη8}}, σοπιραγοά ψ ἢ (μαΐ οἵ ἰοβ6 ἴῃ ψ ῃΙοἢ 

ἔῃ 6 ἅτ ποῖ ἔουπὰ: δηά (86 Ηοπιοϊιοἰθυίΐοη βυρραδίβ 

Δ οὐνίοιιβ τοάϑοη ἔογ {6 οπιϊβϑίοη ; ἰῇου ἢ ποΐ, 

γδρ8, ἴο- βιοἢ 8 δχίθηί. Αῃὰά 118 ἴσα Πᾶΐ ΟΠ6 

αν δοοουπί ἔογ Π6 ἑπέγοσμοέϊοπ οὗ 16. οἶδιι86, 88 

νοὶ 85 ἴον [18 οπιϊδείοη. Βιυῖ ἴ 11 Βαδά Ρδθη ἐπέρο- 

ἀμοοά, ἰ που]ά, 1 (ὨϊΚ, μανα θ6δθη ἴῃ ἀποίμογ ρ͵δςθ. 

Ἐογ δῇεογ οὐ κλέψεις [ἃ σοι] βεαπὶ {Πδϊ οὐκ ἐπιθυμήσεις 

οὐρῆϊ ἴο ὮδΥΘ ξο]ονεά: δηὰ 80 (6 1 ΌΓΔΓΙ ΓΘ- 

πιονοά {Ὧ6 ἱγγθρΌ ΑΓ Υ ΟΥ̓ ΘΔ ΏΟΕἸ Πρ (9 οἰδιιβθο. Τὸ 

δι ἢ ΡΘΕ ἠἰσθίθβ, μογον  Γ, ΟἿΤ ΑΡοβε]6 ρᾶγβ8 {1116 

αἰϊοπίϊοθ, Αἴογ 4}, (88 χααβιίου 15 οὗ ππο ργεδί 1π- 

Ρορίδποθ, 5ἰῃησθ [86 Ρτγομιθιοη, 1 ποῖ ἐαρτεδϑθα, 

ααὐποῖ Βυῖ 086 απάδογϑίοοά, Ὀδιηρ ἱηοϊυάδοά υηάδν 186 

οὐτηργομοηϑίνο Ψογάς καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ. 

9. καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολὴ, “δηὰ ψΠδΙΘΥνΘΓ ΟἴΠΘΓ 

ἀοϊαηάπάταδηξ ἰμοτα πιὰ 06." η΄ 118. ἰδίου" 1 

Βαανα Ρείογθ ἰγεαίβα δἱ ατῖς 11, 26., δηα 1 νοι] 

ἥδετο δᾶά δὴ δχαπιρία ἴτοια Ασγίθπα, 8, 6δὅ. καὶ εἴτι 

ἄλλο. [ἡ {86 ποιάβ ἑτέρα ἐντολὴ ἴΠ6Γ6 18 ἃ ὨγΓΟΨΠΥ 

ρδαυδηξ ἴῃ [86 ρορυΐαγ 56 }]6 : ἔογ ἂπν οὐλεν' τηυϑὲ μθ 

πηπεοτβίοοα Μη {Π6 ἢ Δ 0!ΙΟῃ, ““ ΠΘΊΠΟΙΥ, οἵ (ἢ6 581|6 

παίαγα ψῈΠ τπο86 δὲ δάνοτγίοα ἰο,᾽ οΥ' “ σοηποοίοὰ 

ὙΠ τπ6 ἀυϊίο59 τ ΐοἢ 6 οὔθ ἴῸ ὉΔΟΒ οἶδ οΓ ἢ 88, 

ον Ἰηβίδηςσο, ἴο ΒοποῦΓ ΟΟΓ ῬαΓΘὨΐ8, 

9. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, δια. Το. 
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γε Ὁ ἀνακεῷ. ΒΙρη ἢ 68 ῬΓΟΡΘΟΙΙ͂Υ [ὁ σαβέ ὉΡ 8η δοσουπξ, 
Γοοκοη ὉΡ {Π6 ᾿618 οὗ τ ; 8δη6, τὶ ἀγόκρδδμρι ἴο οσοτῃ- 
ῬΓΪδΒ6, ἃ8 [Ἢ ψ6ΓΘ, πη 06 Γ Οη6 ἢοδά, σομρτθθηα ἴῃ 8 
51 8}} σοπΊρ488.} Λόγος ἢΔ5 ἤσγθ {Π6 βθῆβ6 οὗ "ὉἼ, 
γνώμη, δοηΐοπέϊα, σεπογαΐ ργϑοορέ; 88 ἴῃ “Ζοῇ. 4, 87. 
Οἰοί. οὔβοῦνθβ {πᾶΐ 16 Ηοῦγεν Ὑτιοβ ἤδνα (6 
ϑαγίηρ “Ι6χ ἰοίᾶ ἴῃ ἴος ἀνακεφαλαιοῦται, ὨΠΠχ6 
θουπὶ ἰοίᾶ οογάθ εἰ ἰοίᾶ δηϊπγὰ δίᾳυς 5υρϑίδης ἃ." 
Απὰ 6 δά ἀ8 παι {Π||56 Ῥγθοθρῖβ δὰ αἷβο Ἵδ᾽]οἄ ὈγῪ 
1ῃ6πὰ 1Π6 8ι1π|π|8 τηᾶρηθ. [{ 15 γοιηδγκοα γ (ἤγγε. 
ἰδαὶ {18 ἰουδ 186 ἴπ6ὸ Ὀορίηηϊηρ δηὰ οηά οἵ νἱγίῃα, 
νοοῖ ἢα5 (818 γσοί, {159 ἰουπάδίιοη, δηα σοῦ Ποδά. 

Τῆδ ἔπίαγα ἴθη86 18, ὉῪ ἃ Ηοθγαίβεη, ρὰΐ ἔογ (Π6 
Ἱπιρογαῖῖνθο. ὙΠ Π γοβρθοῖ ἴο {Π|6 ἴθγπὶ τὸν πλήσιον, 
ποῖσ΄ἄϑοιιν, τἰ ΠΟ γα] }ν 5: Ώ1Π68 λα ἰοἦο ἀιοοίίδ πθαν ἐι5 Ὁ Ὁ 
θὰ (45 ατοῖ, οΌβογνθϑ), ἴῃ {π6 Μοϑαὶς ἰᾶνν, 1 ἀδηοΐοϑ 
ΟἿ6 β8υδ]6οῦ ἴο (ἢ6 8ϑ8π|6 ἰᾶαψ. [Ιἢ (6 Οοβροϊὶ, Βον- 
νοῦ, (π6 ψογὰ π88 ἃ ψιογ δοσορίδίοη, δηΐ σομι- 
ῬΓί868 δὐθσΥ ἱπαϊνιάυ]ὶ ἀσϑοθηάθα ἔγτοπι οἵἷἱγ ἢγδέ 
Ρᾶγθηΐβ, ψι πους Δηγ αι] ΠποιΊοη οὗἁ Παί]οΠ, ΠΠΒΠΠΘΓΒ, 
οσυϑίοπηβ, ΓΟ] ρΊΟΏ, ΟΥ τὰ 6.᾽᾽ [ἢ {{}18 5Β6Ώ56, εὐογν πιαπ 
15 τῃ6 ΟΠ ΓΙΒΕ14η᾽8 ΠοΙρΉ ΟΙΓ, πα Θβρθοῖ ἢν ΔῺΥ ΟΠ6 
νὴ ἢ  Ποπὰ ᾿6 λα8 ἐο (ὁ ἴῃ ΔΏΥ ΨΔῪ ψνῃδίθνογ. 

Κορρβ [δι γβδά8, [ΌΤΩ 50Π16 Μ᾿ δ.) σεαυτὸν. Βυϊΐ 
τὶ 866 118 ἃ ΙΠΘΓΟ Ρδγδαϊογί οβϑὶβ. Τὴ σοιητηοη 
τοδήάϊηρ᾽ 18 ϑυρροτγίοα ὈΥ (ἢ υ86 οὗ {Π6 θεδὺ ᾿γθΓβ. 
566 Ῥογζβοῇ οἡ Χϑῃορῆ. ἀπαῦ. δῃὰ Μεαίῇ. σὺ. σι. 
ΒΥ ἰουὶηδ᾽ οη6᾽5 ποισἠδοιν α5 οποδοί 18, 1 σοῃοαῖνα, 

ποῖ τηοδηΐ {Ππῶὶ να δῃοι"]ά ἰονα Πίμ α8 ηιμοῖ ἃ8 οὐὔΓ- 

4 Τῇια ἔοσος Οὔ ἢ6 ἴσγῃη 8 σορίου θῖν "Πϑἰγαϊοα Ὁγ Ῥεἴδ. ἔγοτῃ ἴῃς 
δεθῖ Οἵ εἰς ψυτίϊεγβ; 6χ, ρῚ. Ασϊβδῖοῖ, αὑτὰ τὰ ἀναγκαία ἀνακεφα- 
λαιουμένοι. Οαΐεη. συγκεφαλαιώσας εἰς ἕν ἅπαντα τὰ προειρημένα. 
Γδαογά, 6, 91, πολλὰ παρεὶς τὰ μέγιστα κεφαλαιώσω. ΟἸ]ΟοεδΑΓ. 
ΘΟ σε σὶ ἀνακεφαλαίωσις, τερεέϊο. ἨδΞΥοὮ. ἀνακεφαλαιοῦτοι, συμ- 
πληρούται- 

ες Ὀίευ (ἔγουι Ηδογοἶ.) Θχρ]αΐη8 {Π ἀνακεφαλαίοῦται ὈΥ͂ ἀνα- 
λαμβάνεται, ἀπ ἴδ δυδ᾽]οΐϊη8Β ἐπαναλήψις, ἐπίλογοςς Βαϊ ἰῃδῖ ἱσ 
ΤΏΘΓΕἾΥ ἴπ6 τὐοέοτὶ αὶ 6656, ἡνΪ]ΟὮ ἀθ68 ποῖ ΠαΓα ΔΡΡΪΥ. 
. 1 80 αεἷεο Β. Αἰκῖθα (οἰζεαὰ Ὀγ Κορρθὴ Ὁ. Π τὰ Ἰερ 5 εβἴ ἴῃ [ν}δ 
[ωνῖϊ. 19, 18. Ὠ}Πρ68 ρχοχίγοιπ (αι, δἰσαϊ ἴα ἐρϑυῃ. 
 ὅο γον. 8, 429, ““ Πενῖβα ποῖ ον] δραϊῃϑί ἢ γ αὶ ΟυΓ, δθεΐῃρ, 

.ιὸ ἀννο! οἴ ἢ ΘΟ γεν ὃν (ἢ 66." 
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86ῖνοβ," Βυὲ ἐπ ἐδθ ϑαπιδ πιαπποῦ, τπουρῇ ποῖ ἴο {6 
Β8Π|6 ἀθσγ66, ἃ8 ἍΘ Ιονθ ΠΕ ΠΤ Αῃά {Π|5 15 
ἐοπῆγιθα Ὀγ {Π6 ψοτγαβ [Ὁ] οσίηρ, ψ Ὠϊο Βθοιῃ ἰο θ6 
οχοροίοδῖ, δη τηϑδηΐ ἴο βῆδν {Π6 παΐμγϑ οὗ {818 
ἴον ; Ὡδῃ)εῖν {πὶ ψα βῃου]ὰ 6 48 σαγοὉ] ἰο αυοίά 
ἡ ιγίηρ Ὠϊπ] 885 γα σου] οἵἁὨἬ ᾿η]υγηρ ΟὈΓΒΟΙνΘ6Β. 
Νον ἐλὲς 15 ποέ ἐπιργαοίϊοαδίε, Δ ἃ τὰν ἰπογοίογα 

06 80} Υ ἐχρεοίιθά οὔυ8. Απά Ιεἴ [{ Βα τειηθιηρθογοά 
[πδ΄ πο οη6 σϑῇ σομηπ ἃ ογηθ τ Ποαΐ ἰηὐαγίηρ ἢ18 
ὨΕΙσΉΡΟυΓ. Εογ, 45 Ατίιβίοί. Νῖς. ΕἸ. 9, 8. Ρ. 418. 
(εοἀ Ὀγν ΒιΙΚΙ6ν) οὔβϑογνοβ, Τὸν δὲ μοχθῆρον οὐ δεῖ" 
βλάψει γὰρ καὶ ἑαυτὸν, καὶ τοὺς πέλας" φαύλοις πάθεσιν 
ἐπόμενος. 

10. η ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάϑεται. ΓΙ 8 
5 (481 Ὀοΐογο ορβοῦνϑά) δχοροίοδὶ οὔθ ὑγθοθάϊηρ. 
Ηργ ([π6 (οπιηπιδηίδίογβ σεπγδῦῖ,) γα ἤᾶνα δβίγδοίβ 
ἴον σοπογοίαβ, 4. ἀ. ““ Ηδ ψο Ἰονοίῃ δηοίϊιοαγ ἀοίἢ πὸ 
Παγπὶ ἰο ἢ πὶ," ὅς, Βυ 1 ΤΏΔΥ νὉγῪ Μ6]}} θ6 τιηάἀογ- 
ϑιοοὐ {Π8 : “Ἰρονο, ἱ. 6. ([Π6 Ιονο ἤεσὲ θη) οἱ η64) σοῃ- 
83:88 10 ποὶ ἱΠ] ΓΙΏρ᾽ ΔΠΥ Οη6.᾽ Απὰ {τι ἱπαδοὰ 1 15 
(αι ἃ ρστοαῖ ρατγί οὗ {πῃ ἴον 6 Ὀθᾶγ ἰο οὖν 8] ον- 
στθδῖογαβ 15 ΟἹΪΥ γοαιυγρα ἰο 6 βῆονῃ ΌΥ ποέ ἐη7μ7- 
τη ἴδηι: ΨΒΙΟἢ Μ}}} Οἤθη ορογαίβ 85 ἃ ροϑβίἷνα Ὀ6- 
Ὠρῆς. δοπια οιηϊπθηΐς (ὐοπιιηθηίζαΐοτβ, ὨΟΎΘΨΘΓΊ, 
ἸΔ1η810 (ἢδι ΙΏΟΓΘ 18 ΘΓ τηθϑδηΐ ΠΔηῃ 18 ἜΕΧΡΓΘΒΒΘΩ, 
ὨΔΙΉΕΪΥ, Πα {Π6Γα 18 ᾿Ἰποϊυἀοα δὴ δαπιοηϊ!οη ηοΐ ἴο 
8 767 οὐτ ὨοΙσθουΓ ἴο Ὀ6 ᾿ἰπ]υτοα. Απά σογίδ! ] 
ἴο βιιβξδν ἢϊπ ἴο Ὀ6 Ἰπ]αγοά, ἀπ ἀο ποίπίηρ ἴο ργθνϑηΐ 
1, 15. 8 βογί οὗ 1] ΌΓΥ. ΟἸΠ6ΓΒ, δραῖη, {ΠΠῚΚ (ἢ θσὰ [Ἰἅ 
ἃ τη 6] 0518, ΟΥ̓ ΨΏΙΟἢ 18 4180 ἴο ΡῈ υῃάαογβίοοά δεπδ 
δ ιεξπρ δμὰ ἀοϊηρ ρσοοά. 

- Ὑῦηῖο που]Ἱὰ Ὀ6 ΘΟΠΙΓΑΙΥ ἴο παίυγο. 80 Ατγίβιἰὰ. οἶμαι τοῦ 
φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις συμβεβηκότος ἦν οὕτω δ' ἐστι μηδένα ἑαντόν 
μᾶλλον φιλεῖν. 

1 8ο Οαϊοίδη δῃηὰ Ἐδιΐϊὰβ ἂρ. Ῥοΐβθ, ψῖο Ἔχρ]αΐη : ““Εο τηοᾶο αῦο 
ΕἸ] ρ᾽5 τεΐρϑυτα ; πος εβί, ΒΙΏΟΓΘ δι οἰ 5, φυοα οβῖ νὰ ]]ς 1}}} Ὀοηυπ,, 
᾿ιοηεδίυπι, υ{|]|6, ἀο]οοἴα Ὀ}]6, Ῥτορίογ 1Π1υτη, ποη Ῥσορίογ ἴδ, δἰουὶ υἱβ 
Εθὶ ᾿ρδὶ δος θομδ ριορίεσ εἰ ρϑαμῃ." 

1 Αηὰ ἰπ τι 8 νον ΜΓ. 51446 οὔβεγνθβ, [δῖ “ 16 Ῥγίηοῖρ]θ οὗ ον 
ἐχίοπαδ ττι ἢ ἔδγῖῃεῦ [ΠΆη ποέ ἐπ)εγ 5, Δ ΠΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἰεδθ ἰοὸ {Π6 
δεῖῖνο δηὰ υπΐνογβαὶ ὄχογοῖθο οὗ δεπδυοίθηοο." 

. ΤΠ θ6ῆϑε οὗ ἴπ ραββαρε ἰδ ἴ8 ΔΌΪῪ ἀϊθουβεοὰ Ὀγ ΟΥ̓ ἰδ : “ Ουδὰ 
8ἷ 4αιι|5 ἀϊςαί, ἰεζεαι ποη ἰδηίι το ἰθεγα 6 ρμγοχίπιο πηϑ]οΐδοϊα - 
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“ 10. ᾿πλήρωμαι: οὖν ἢὶ ἀγάτη. Ἐδο 56 σἔ δια 
πον 15 ηοΐ ἰη δεῖ αυϊτε θοίθγίηδίε. ὙΠΘΥῪ πιΒῪ 
εἰ σοϊγ (ἃς βοπὶθ ΕΔΕΪῪ τηοάσγῃ ( οὐτηθπίδίουϑ ᾿ηίθ- 
ΡτοῚ) {πᾶὶ “ἴον 185 {πΠ6 εοἀ δῃὰ βοορβε οἵ {{π σοιη- 
᾿πΔὨἀτη η (8 ΓΟΒΡΘΟΙ ΠΡ ΟὟΓ περ ΟΌΓ ᾿᾿ οΥ (45 οἱδοῖθ 
Θχρ δἰ) ἰΠδὲ ἸΏ “ ἰονθ σοῃβίδίβ (6 (ΜΠ Πἰτηοηΐς οἵὨ [ἢ 6 
[αν ᾿ ποιοῦ ἰδεζεσ ἰηἰογργείαϊίοη βθθῦβ ἴο Ὁδ ΤΠΟΓΟ 
Δρτθεθ]α (0 [06 πΝοΓα8 ργοοράϊησ. ““Ηξεηοα (οὔῦ- 
βοζνοβ Κορρθ) (Π6 βαπὶς ρει εοερί 18 Ὀγ 81. 24:66 2, 8. 
εἰγεὰ {Π6 νόμος βασιλικὸς, ἀπ Ὀγ δι. Ραυ], 1 ΤΊ. 1, 
ὅ., ἴδε τέλος τῆς ἐπαγγελίας." ΙΚ 15 τοιηατκοά ὈγῪ 
ὙΒεορδγ]}. δαά (ἢ 6 οἵαν ατϑεῖὶς (οιιδοίδίογο, ἐμοὶ 
{πΠ6 ΑΡροβίίβ βῆονβ θοιἢ Κιη 45 οὗ νἱγία ἴο Ὀ6 ἱῃθγθης 
ἴῃ ΟἸΔΡΓῪ ΟΥ δεπδνοίθηοοα ; Βδιβοῖγ [Π6 αϑέαξειϊη 

ουἱΐ, ψ ἰς ἢ 15. ᾿πρ 6 ἴῃ κακὸν οὐκ ἐργάδεται, δὴ 
(86 ἀοέπα 97 κοοά, 85 ᾿Ἰηαϊςαίσα ἴῃ πλήρωμα οὖν νόμου καὶ 
ἀγάπη ; ἴοΥ ὁλόκληρον κατορθοῖ ἐν ἡμῖν τὴν ἀρετὴν, τὴν 
διὰ τοῦ νόμου δεικνυμένην. ΤῊΒ πλήρωμα, (ΟαγρΖον οὔ- 
ΒΕΙΨΕΒ,) 18 τηδδηΐ (ο ἱηάϊοδίο {πὶ τς οεδέαποο αηά 
Φμπι οἵ (ῃ6 ρΡγοσορίβ οὗ ἐπ βοοοπὰ ἐδυὶα οομβίβία ἑη 
ἰονε ἰσναγὰβ οὖὗγ ἔθ] ουνεοτοδίι εϑ. 

.. 1]. καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρὸν. ὙΠ6 ΑΡροβί6 ΠΟῪ 
ΒΆ85385 (0 (Π6 ἐῤέγα οὗ [πε Ομαρίοσ, 'η ψἢϊοῖ 18 
ςοῃίαϊποα ἃ ρεπεῦδὶ δἀπηοηϊ του ἰο ἔσθ ΠΟΙ Π686 οὗ 
1[ἴ6, ἀπά {Π6 ἰαγίηρ 85146 οὗ ςοτίδίη νίσοϑ ψῃϊοῖ Πα 
849 Ὀοἢ Πδτα, δῃὰ 10 86 ρσχϑοθάϊηρ σΠαρίοσ, ΓΟργο- 
πεηάεά. ((ΓεΕ]}.) 
1 ογάθγ [Π6 τηοτα ἴο Ἔχοῖί(α δηὰ σοπῆγτῃ {πο ὶγ σϑα- 

Ιου οεδογνδηςβ οὗ [Ππ ν]γίυ! 65 ψηϊοῆ ἢ6 μδὰ {{π|8 ἴδ 
δῃϊοίηοα, ([Π6 Αροβεὶθ δή ἀ8 [ἢϊ8. πειὸ γεαδοῦ, ἰμπδὶ [86 
τοΐυγῃ οὗ (γι ἰο [ἢ δαγίῃ, δηὰ {6 Ὀ]Θεβὶπρα ἐϊθ 
Ψ1}} Ὀσιηρ; στ Ὠϊτη, ἀγα ονθηῖϑ ηοὶ αν ἀϊδβίδης. Νοῦν 
(Πϊ5 ΒΟ] η688 οὗ ἴδ, δηὰ δβίδιηἰηρ ἔγοιη ον], 18 σοτλ- 

Κοῦ5,. βεὰ Ἰαῦετα υἱ Ὀοηοίβοϊ 08 : χεδροπάδιηυθ, ᾿ς Ὀοηα 410 
Ρτοχίωωο Ἔχ ἢίθεγε ἀεῦεγο ᾿υδεί, ἰῃ 60 δοιὰ οομεϊηογὶ, ἠ6 1} τραὶο- 
ξεεϊνηυδ. Ἐαὰ δῃΐζω ἐδηΐυϑο Ὀοηδ ἰθχ ργοχίτηο ἀχμΐρθγα ῥπδοΐϊ, ψοῖο 
ὨΘΙΩΟ ηἶδὶ οὐΐο ἀποίυβ αἰϊτοτὶ ἀεπεβδίο ροίεορῖ, φυδεαυο ἰδ] δυηξ, υἱ 
πῃ οὐκ ἀδηδραίοηδ δ] τ ργοσέμιο ἰηΐδγαίιιγ, Οὐο οἶξοι οἰναγὶ- 
ἔλδ εὐποτοοῦϊ φυοαυο ὕὈοηα 6}118 ργββίαηα ἃ ποὺἷβ οχὶχίί; ᾳφυσπάο- 
φυΐάεπι εἴ ἀδηοραῖίο εουτμι σηδῖαμι σομ(ἰπεὶ, οἴ ΒΟ ηἰδὶ δ γα δ 
ἀΐ οὐΐο λιτεβητ Ὀ.8 μοιαϊηΐθι, νὰ] δ] δῖ φυὶ οὐδε Βυιηδηϊδιϊο 
δἰβεοέυτα οχυοσυπί, ργοβοίθοὶ ροίοοί." 
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ῥαγεὰ ο΄ σομυοξ οὗὨ πιο νΠ9 ἀζθ ρίβοοά, 2: ἴἰ 
ψοτα, ἰα εἶα Ὀγοαά ἀδγ.] ρῃξ, αηά νίονν οὔ (πο ῖγ ἔθ ον 
οἴθδίυγο, δηὰ δὰ ἰμδοσθίογο δείαἀ ἴῃ πήογαὶ γοβέγαδιηςξᾷ 
Ὀγ δυςἢ. 1} οὐϑεσνδίίοη : ἃ β !μῖα ἴο Ὀ6 ἐγασοά 
ἔοτῃ ἐννα βρυταῖνο εδε οὗ Πρ δηὰ ἀδεκβοϑ ο ἀ6- 
ὐὺίο νΓ6 δηα νἱςο, οοοη δοίμ το ἐπα Βερέδεοαϊὶ 
δηὰ {πε (Ἰαβϑῖραὶ πο γβ. ᾿ δος Ερδοξ. ὅ, 8 δΔηὰ 11. 
1 Τἢ655. ἃ, Φ 83)ηὰ ὅ. 1 οί, 9, 9... Μαῖίί. 25, 1----1]. 
δοῖὶ!. 8, 40 δηὰ 91.. 1 ον. 6, 8. οωῆδ. Ηδφῦσ. 10, 
4ὅ. (Κορρθ.) ὁ εὐ .-" ᾿ 
τὰ ἴῃοσγα ἀγα Ὡου]οαίοα ἐδθ ἀυ 68 οὗἩ (γα 9 

ἰοπναγάβ ἐλομεβεΐνος, ἰο {16 επὰ οὗ (6 οβαρίεγ. ΤΠ6 
ἰγδαῃ βίο ἰ8 ἱηάϊραίθἃἁ ὃγ ἰδ6 ποιὰβ Καὶ τοῦτο. 
(ἔμτρα.) Ψ ! | 

ἢ6 Οτοϑοῖς (ομηπιδηίϊδίογθ, ψἱξῃ 1659 {Π 80 ἐποῖσ 
80] υἀνπηιθηΐ, ἈΡΡΙῪ τΠ6. νου βοἰοἰγ ἰο {ἶνε νἱγίιιθ 
οὗ ολαγὶέψ, γυβὲ Ὀεΐογα οπ]οϊπθά. Βιιΐ σεγίδιη!γ (88 15 
τργ ορϑογνθ ὍγΚ Ομο  υ) ΠΟΥ θείοηρ, ποῖ ἰο ἔπ 6 
πο 5 ἸπατοαίεἾν ργεσθαϊηρ (δὺ ἢ οἢ (ἢ 6 ΑΡροβεὶα 
Πα πιδάδ ἃ εἰ οἵ αΐργοϑδιο) Ὀπέ ἰο (6 ψῃο]6 οὗ 
1η0 Αροϑε}6᾽5 οχπογίδοη, ἴῃ νδίοῖ. δα δον ῥγδ- 
οι ρο αἱ {Π6 νᾶτίου 5 νἸΓίθο5 απ ἀυ166 οἵ ΟΠ γβεϊδησ, 
ΘΣρΘΟΙΔΠΥ ἃ ἡΠ- σοΠί τ ΠΥ ἰο (5 ποτ], τ ἢτοῖ ἴη- 
ἀυΐρος ἰἢ ναγίουβ κιη8. οἵ σᾶσῃδὶ ρ᾽ΘαβΌΓΕ8, απ ἐῃ 6 
Ενίης ἰῃ ρεᾶςα 8η6΄ ὨδγΟΩΥ τι} 4|}." , 

. ΤΏ. ατγθοῖς (οαπιπιθηΐαίοσς δηα {ΐ8 ΘαῚΪ τπούεγη 
οὔδ5 ῃᾶνα οί Μψ6}} βθϑη τῆ ἔοεςα οἵ τὰ ἔογηνἶα καὶ 
τοῦτο. ϑοιιο, 45 [)ὲ ΠὨίου, δηὰ ὕδγρζον, 2Κα 1ἰ 53:0- 
βο Ὡτοἶγ, ἴῃ 186 56η88 οὗ φωοοίγεα. 18, Βονεγογ, 
κΘΘἴ8 ργδοδσίοιιϑ. ΟἸΠΟΓΒ ΠΊΟΓΘ ΣΙ ΧΒΕΪΥ οοηφίάογ ἱέ 
8ἃ8 6ἰΠριὶοαὶ, δα ΒΌΡΡΙΥ ποιεῖτε; δῃα Ὁγ ἑἐῤὲδ υῃηάογ. 
βίδα “(8186 εϑρεοϊαἰέν." 8δο Οτοί., Ηεδγαγ, Κορρο, 
8ΔπΠ4ἃ ε'50 Τῃοοάογεί, ψθὸ ΘΧρίαμη5 10 ΌὈΥ μάλιστα. 
ἜτΓδςσοϑ οἵ. (18 ἰάἀϊοι ἃγο, 1 [1 τοιῃθθοσ, ἔουπά 
ἴὰ {Π6 (ΟἸΔεβίοαὶ τεσ. ὙΠΟΓΟ 18. ἃ ΒΓΔ 6} 1815 
ἴη (ογίηιῃ. 6, 8. δὰ Ηεῦτ. 10, 25. καὶ τοσούτῳ μᾶλ- 
λόν, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίξουσαν τὴν ἡμέραν. Ἠαιητηοηά 
νου] ΒΌΡΡΙγ μᾶλλον ὀφείλετε; δῃὰ ΟαγρΖον παρακαλώ, 
ἴτοπῃ οἢ. 12. 6. Βυιΐ ἰπ686 βι θαι 1 {1008 866Πὶ 80Π16- 
Ψ Πδΐ Ὀγθοδγίουϑ. 
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ϑοίηθ πιοάσγῃ (ομηηθηίδίοῦβ, ἃ8 ΚΟΡΡο, τεραγά 
ΟΠ6 ΟΥ οἵδεῦ οὗ [Π6 ψογάβ καιρόν Δ εὗρα ἃ8 ρΐ6ο- 
Ὠδϑίίϊο: ψῇῆηϊοῖῦ, Ὠοινανογ, βθοῖηβ8 γαῖθονῦ υὑπηοστγιϊοδὶ. 
Ι ργοίεγ, ψ ἢ (Π6 ραπογδ! υ οὗ (οτηπθηίδίογβ, ἴο γο- 
ματα καίρον 88 βρη! γίηρ ορρογέμηϊέαδ, ἐοηιριιδ ορροτ- 
ἐμπειπι. ἘΟΒΘΏΠΙ. ΓΘΏΔΘΙΒ: ““ σοῃβί ἀογδηΐθβ 4816 
Ἰβῖη βἰὲ ἴδιυρυϑ, 40.818. ορροτγίυπια8." Νον {8 15 
τηοδηΐ [0 βυρραβίέ πα ἰῃ6 {1πΠ16 18. ΟΥ ΘΔ], ἃ8 Ὀεϊηρσ 
βῃοτί, δά ᾿θῆοθ ψῃδίουοσ 13 ἰο θ6 ἄοηθ τηυβὲ ἢοΐ ὃ6 
ἀο᾽αγοᾶ. δα οἰβονογο, “ς Βοἢο ἃ ΠΟΥ 18 {Π6 86- 
οορίοά {{π326 ; ΠΟΥ͂ 15 (Π6 ἀΔΥ οἵ βαἰναί[οη. ΟΥ̓ {6 
ἤγαβα, εἰδέναι τὸν καιρὸν εἰΒ. δάάδιυισα8β ἜΧδρ]68 

ἴηοια ΡΙυϊάγοῖ δηά ΔΡδηϊυ8. ΚΟΡΡΘΟ, ἴο0, ΠΟ ρΡΑΓΟ8 
ΡΙαίο Αροὶ. ὅοοσ. ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν 
ἀποθανουμένω, ὑμῖν δὲ βιωσόμενοις. 
ΤῊ ψοτάβ ὅτι ὥρα, ὅζο. β66πὶ ἰο Ὀ6 οχορείίοαὶ οὗ 

1ῃ6 Ρῥγοσραϊηρ. 
11. ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι. ΤΉ 6 ὧραι 15 

611} τοηδογθά Ὁ οὖῦγ ΕΠ 8 ὙΓγδηβίδίογβ ““ ἰἰεῖ 
{π|6. Τα ρῆγαβα ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι 15 τῃουρῆι ὉΥ 
Οτοί5 ἴο Ὀ6 ἃ τ} ΓῪ Δ᾽] 5 οΏ, ϑι οἢ 88 (ἢ 6 Αροϑβίϊβ 
Γροαυ ΏΠΥ υ8656. Αὐα δα σομραγοβ (ἢ6 Ηοτγαίϊδη 
4“ Π6 ΘΧχοιίαίΓ οἰδβϑῖσο τη 1}68 ἰγυοὶ.᾽"" 1 σδππηοῖ, 
ΠΟΤΟΥΟΙ, ΠΟΙ ΓΕΟΟρΡΏΪ86 ΔΠΥ ϑυςῆ. ΤὍΤῇῆα νογθβ 62- 
οἱέαγο δῃὰ ἐγείρεσθαι ἅτ, ΌῚ 1πΠ6 ΟτΓοοκ δηά 1, δίῃ 
ψτιίογβ, υϑοα φοηπογαἰΐῳ οἵ Ὀοίηρ τουβεά ἔγοτῃ 58] ββρ. 
Ιὴ ὕπνου (ἤ6Γ6 18 8ΔΠΟΙΠΘΡ τηθίαρηοσ. ὙΠ6 δέδορ 
τηϑδηΐ 18 [πδ΄ οὗ πορ]ρθησθ, ἘΠ; ἸΡΏΟΓΔΗΟΘ, νἱςΘ, 
8η4 5[η 1ἴΏ ρϑῆθγαὶ."Ἐ δὸ ΤὨΘΟΡὮΥΪ. 1δ1. δεῖ ἡμᾶς ἐκ 
φτοῦ ὕπνου τῆς ῥαθυμίας ἐγερθῆναι, καὶ εἶναι ἑτοιμοῦς πρὸς 
τὰ τῆς ἀναστάσεως ἅξει ἔργα. ΤὮΘ ἕοτος οὗὨ [ἢ6 πηο6- 
ΚΔΡΠΟΥΓ 18 σΟρ Οὐ 5} ΠΠυδίγαιοα Ὀγ ΟἴΥθ 5 πὰ (αρ- 
Ζον, {16 Ἰἰαιίοῦ οὗ σψῃοῦὶ {Π|ῚηΚ8 (Πδΐ (ἢ 6 Ἔχργοββίοηῃ 
ἀδηοίοβ ἃ Κπου]εῦρα οΥἁ βουηὰ ἀοοίγϊηο, δηά 8 ν]γ- 
τυουβ δηὰ ΠοΪγ 16. (Οὐδγίδϊῃ 1{ 18 {πὲ {πο ΓΟ 18 1η- 

ἃ ΟἝγΡΖου, ποννενοῦ, ἀθε8 ποῖ ἤοῖα υηάεγβίδηἀ ὉΥ ὕπνος {16 
«“ἴδερ οὗ δεουγίψ απὰ εἰπ, βδ'ποθ (6 Αροβίϊβ ἰδ δά ἀγεββίηρ Ὠΐπηβε]  ἴὸ 
7εδεἰβοὰ ΟἸὨτἰδ(ἴαηιδ, Ὀυΐϊ τεπιΐϑθμηι εἐμάΐμπ), ἱπαοίοποο, ἃ88 ορμοθεή ἰο 
ἰδοῦσι δῃὰ δγάύουγ 'η (Πε αἰαὶ ηἰηρ ἃ Κηον]εάρε οὗ ἰδ (με διΐδη 
τεϊκίοη δι {ΠῸ Μ}}}} οὗ ἀοά. 
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νοϊνβα ἴῃ τῃ6 ὕπνου ἐγερθῆναι ἴΠ6 ὈαΙηρ᾽, ἃ8 γ͵1ὸ Β4γ, 
ΔΥΆΚΘ ἴ0 8 86η86 οὗ ἀυίν, δἱεγί ἰο ἃ [16 οὗ νἱρίδηςο, 
Ῥγυάρηοο, νἱγίι6, ΔηἋ τα] ]ρίοη. 
ΤΏ ποχὶ οἶδυβα βυρροβίβ [Π6 γϑαϑδοη ῸΓ [ἢ}18 : νῦν 

γὰρ ἐγγύτερον, ἕο. [Ιῃ 16 ᾿πίεγργαίδίϊοη οὐ ἰἢ 686 
ψοΓά5β, (ὐοπηπηοη δίοτβ ἃγα ποῖ ἃ {{{|6 ἀϊν! ἀοἀ ἴῃ ορὶ- 
ηΐοη. Τῆς πηοβῖ ἰἈνουγίία ποίίοη ἔοσ (Π6 480 σθῃυ γΥ 
[)25 Ὀθθη, (δὶ σωτηρία 5: 685 [ἢ 6 ἀοςΙΓ Πα δηὰ Κπον- 
Ιεάραε οὗ 8αἰναίίοη ; δηά (δῖ ἐγγυτ. ἢ45 [Π6 ρῃγαίίνο 
86Ώ86, ““ ΘΑ516Γ Οὗ ΘΟ ρΓΘἤΘηβίοη, Ὀδίῖογ πηαογβίοοά 
ὑγ. Αἡ [ηἰοτργοίδιϊοη ἢγβθί ργοπιυϊραίθα Ὀγ Οτοὶ- 
[108, Δηα Αἴογναγάβ οβρουβεά ὈῪ Μδοκη., οβθηῃ)., 
8η4 δόἤ]θιι8. ἰη 8 [6χ. Βαυΐ {Ποιυρ]ι {18 πᾶν Ὀ6 
ἀπε 45 πο 11} ἔοι πα θα τοβο [Ὁ [6 δχἢογίῖδ- 
τἴοη, γαῖ 10 866π|5 βοιηθναϊς ἔγιρι, δηά, ψῇἢδὶ 18 
ΙΏΟΓΘΟ, (ἢ 5 σηϊβοδίίοη ἴῃ αιυδδβίιοη οὗ ἐγγυτ. ἢΔ8 ὨδνΟΓ 
θδθη δϑίδὈ ἰ8ῃη6 4 ΟἹ ΔΗΥ͂ σογίδίη ργοοῖ, ΕῸΓ 848 ἴο 
(Π6 ραββᾶρε οἵ Εοῃι. 10, 8. ἐγγὺς σου τὸ ῥῆμα, ἰϊ ἰ5 
Ὠοΐ ΔΡρΡοϑίίβ ; βίηςβ 1 18 ἃ αυοίδιίοη ἔγοιι {Π6 ΟἹ ά 
Ταβίδιηδηΐῖ, αηὰ {ἢ6 Παγβϑῇηρθϑβ οὗ 6 ΗΘΌΓΑΙ 8) 18 
δοοηδάὰ ὈΥ β8οπὶῈ δοςζοιῃρδηγίηρ δ) υηοίβ : ὙΠΙΟΒ 
ΔΓΘ ηοῦ ἦέ) ἔουμηά. 

Οἰδοῖβ, 88 Ηδιηηοηά, Υ ἰτῦγ, ΤΥ 6118, 51446, δηὰ 
ΨΆΙΡΥ, ΒΌΡΡοβε ἰῃδι {Π͵π ἰότη Αἰ 465 ἰο {ἢ 6 πηδηϊδ81- 
δίίοηῃ οὗ [δινίηοα ἕδνουγ ἰο {π6 (ὐδηί 65, ΧΙ το ἴῃ 
[Π6 το]δοίίοη οὗ {πΠ6 6 »ν8, ψ Ὠίοἢ νγὰ8 Βοοὴ ἴο ὃ6 111118- 
υδίοί ὈΥ [Π6 ταϊη ΟΥΤΠΘΙΓ ΟἿΕΥ δηα ΡΟ] γ, δηά ψῃϊοὶ 
πε Αροϑβϑίὶα μαά θεβίογα γεργαβθηίθα 848 ρτοσυσίηρ 
σωτηρία ἴο ἴῃ (ὐθηι11686. ΤΠ ἡ σωτηρία Μ1}} 4104 6 
ἴο (ἢ6 ἀο]νογαηςθ οὗ {Π6 ἀ183510168 ἔτομῃ (86 Ρδιβθοι- 
[108 οἵ (6 Ὑ ΠΡ ΕΗ ψεν8, Όγ [Π6 ἀσδβίγαοσίίοη οὗ 
2ογυβαὶθπι. (ὅ66 Μγ. 51446.)})ὺ Βυΐ {{||8 86 θῖῺ9 8οῃγ6- 
Μηδ Παγβῇ δΔηα ΡΓΘΟΔΓΊΟΙΙ8. 

Οἰδοσβ, δραίῃ, 88 [ΟΟΚα δηά Κορροε, (8 Κ8 κ σωτηρία 
[ο πιϑδη ἴῃ ἐέεγαἰ λάνρηΐ οὗὁἨἁ (Οπτγιβίέ. Απὰ Κορρε 
οὔβογνοϑϑ, [δὲ {Π6 Αροβί[6, ἴἢ ογᾶδσγ ἴο δχοϊΐβ ἢ 8 
τοδλᾶθγϑ ἴο ἴῃ ρ»γαοέϊοο οὗ ἴῃ6 ἀῦονο νΙγίιι65, Δ44.5 (ἢ 18 
οοηϑίἀοτγδίίοῃ, (πὲ (ἰ)Ἰ6 τοῖυση οἵ (ἢγιβϑὲ ἐο {8195 δαγιὶ 
Μὰ8 Ὠοί ἴα αἰδίδηϊ ; δῃ δνοπί ψηϊοῖ ψουϊά Ὀ6 δο- 
οοιῃρδηϊοα ΜΓ} βαϊναίίοη ἰο {Π6 τὶρῃίοουΒ. Ηδ (θη 
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ταῖοτα ἴο Ἠὶο Θὰ Εχουτοῦβ οὐ Τμ6885., ἐ0 δον ἴτας εἶνε 
Αροβίϊθ, δῪ ἢπθ ψίδε ρῥεγμ βϑίοῃ οὗ Ὀϊνίπα Ρτγονὶ- 
ἄδηςθσ, σΠογβϑῃθα τἢ6 ορίπίοῃ διὰ ἢ οὗ Ομ γι 8 
δροοαγ τοίυγῃ. ΤῊϊ8, μοσθνογ, 19 4016 ἴο πηδην οὔ- 
Ἰοοιίοηβ, ἡ δ] οἢ ἀγο ΔΌΪγ ϑιδεθά Ὀγ Ὑ ΠΡΥ οἱ ῷ ΤΠ 699. 
4, 15. ἀβὰ ἰῃ [18 Π᾽δοοιγθα ὈΥ ΜὯΥ οἱ ΘΏΘΔΟΪΓΥ, ὅζτσι, 
αὐ 64 ἐο μῖς Απποίδιομβ οἢ 4 ΤΠ688. Ρ. 488. εἰ 564. 
ϑυσῇ δῇ δγτοῦ σδηηοί, βυ γαῖ, 06 ΒυΡροδαα ἴο ᾶνθ 
Χἰβίθα ἰῃ δὴ ᾿πϑρίεθαὰ Αροβϑίῖθ. Βοβδίάβϑ, [πΠ6 ορι! ποῦ 
19 σοῃίγαάίοίοά ὈΥ ΒἰπΒ6} δἱ 1 ΤΠ688. 4, 15. δηὰ ὁ 
Τἤο88. 2, 1 δῃά Φ. Ναείίμαῦ δ να οὐγηρείἰοά ἴοὸ 
δορί αΠΥ 5βιιοῖ 1 εΓΡργοίδιοη δεῦ; 8ἴπςεε, 1 (Π6 “6- 
οοπά ἰπιογργϑίδίίοῃ ἀρονα ἀδθίαι θά θ6 ποὲ {πουρῖη 
δἀτη βδι 6, Π ΓΘ 18 γοῖ αἀποέλον, ν Ὠϊσἢ, 45 1{ 18 (ἢ 6 
τηοϑί δηϊζθηΐ, 80, {1 δ᾽ὴ Ὠοῖ τηϊϑίακϑῃ, 1{ Ν1} τυγα 
οιιῪ, ο δ6 19 Ὀεβί ἑουπάδα ; ηδηημοῖν, ἴΠδὲ Ὦν σωτη- 
ρία ἴδ ταρδπί {ἢ ρϑγὶοα οἵ ἀθδίἢ, θη δνθῦυ οἢθ᾽ [δε 
ἍΜ] 6 ἀεύθγιωι θά, δηα τ ὨΙΟἢ ἴο {ΠπΠ6 τ μίθουβ ν᾿} 
δ (86 οοπῃηπηθησοηχοηί οὗ οἴδιηδὶ ἔφ] οἰ γ. Αἢ δ χ" 
οβίοη εβρουβεα δηᾶ κω ΒΙΡΡογίβα ᾽ν ἼΤαν]οσ. 
ἢ15 ἴοο, ΔρΡΘδΓβ ἴο ανα Ὀδδη [Π6 ὍΠΪΥ οὴ6 ΚΟ 

ἰο 1πΠ6 δηϊτίθηΐ (οιηπμοηΐδίοσβ. (866 (ἢ γγ5., ὅζα) 
Τδ νοΐ ρδϑββαρα 18. ψ6}} 1Πυϑίγαίοα Ὁγν 7 ΠΘΟΡΉΥΪ. 
88 [Ὁ]Π]ον 8 : ̓Επειδὴ εἰκὸς ἦν ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς πίστεως 
σπουδοιοτέρους αὐτοὺς εἶναι, εἶτα προϊόντος τοῦ σχρόνοα 
ἀποψυχφρανθῆνωμ" φησὶν ὅτι γνὺν μᾶλλον ἐγγίϑομεν τῷ 
μέλλωντι αἰων). Σωτηρίαν γὰρ τοῦτον ὠνόμασεν ἀπὸ τοῦ 
χρηατοτέρου ὀνόματος τοῖς γὰρ ἁμαρτωλοῖς οὐ σωτηρία; 
ἀλλὰ ἀπώλεια ἐστιν. “Ὥστε ἐπεὶ ἐγγίξομεν τῇ μελλούση 
ἡμέρα, μᾶλλον ἐπιτενίωμεν τὴν σπουδὴν. 

ΕΓΘ ΔΘ τηιι8ῖ δἰἐθηα ἰο (6 ἔογοο οὗ ἐτιστεύομεν, 
ψ Ὠοἢ ἢδ8 ὕδθὴ ψ6}] ΠΠυδἰγαῖθα ὃγ ατοί. ““ Πιστεύ:ειν 
(34 γ8 ἢ6) 18 οὔθ οὗ ἴμοβα νογῦ8 νοΐ Βοι  Π165 
ἀδποίδ δοίη δἰ [ἢ Γ ἢ 118 σομητηθποοιηθηΐ, ρΓοργοδβ, 
ΟΓ Τοποϊυδίοη. (ὅ66 Εχοί. 4, 10. δῃά Νεῖῆ. 8, 8.) 
Ηδστα ἴἴ τηυϑί ἀδηοία {6 οογεπιδηοεηιοπὲ οὗ δοιοῃ." 
Ηδηοθ δοῆῆθ (οπιηθηΐδίογβ 8'ϑο ΘῈΡΡΙΥ πρῶτον : 
ὙὨοἢ, Πονανοι, 185 ἢοΐ ἃ Ἰορίεἰπηδία ὙΑΝ 
ϑγτίδο Τγδ;βίδίου στϑηάθεθ, “μη ἤθη τὰ ψοσσ 
Ἑσοηγογυθα ἰο ἰἢ8 ΟΠ ϑδη ἔδιδ : δηὰ Μαικί απ δρ. 
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ΠΡΥΤΕΙ; “484 δ ἮΘ θεὲ βυοιΐο ῃὑγούδϑεϊσιι οἵ σὰς 
8" ι.᾿" 
12. ἡ νὐξ προέκοψεν, Ξε. ΤΒςε Αροείῖρ. σοπίίπαοις 

(ἢ6 τοθέδρδον δπιρἰογοάὰ ἱπ. [6 ἰαβὲ υϑυδα: 
186 8βεῆϑε οὗ νὺξ ῬΝ ἡμέρα ταυδί ἀορεπά ὕρου ἰ 
τος οὗ Ιηἰογργείδίίοῃ δαορίοα ἴῃ {Πδὲ ΨΕΓΒ6 : οἰτῆοσ 
(4858 Με. Τυγηδῦ οὔβογνθβ) 88 ὑυπάογϑίοοά οὗ δοαιῃϑή 
Ἱπυυγδῆσθ δὰ μεθ Καονϊδαρο, οἵ, οὐ Ὠυπηδη 
πηροείβεεου, πήδϑογυ, δηά νος κοήηθεθ, δηά. ζατα 
γίγθ δηά παρρίπεβθ. Με. δίδάε (ἔγουι ΤΥ ΒεῖΥ δηὰ 
ων ον ἐμὲ " ἡρε τ ϑυ να ἜΤ δἰογίους ἀϊϑ- 

οὗ Πρ, νἢϊα οἴνϑά 1Π6 δέ ζ)6] ονϑῦ- 
ἐμῶν οἵ ππίδι" Τῆς ἀάγκηθβδ δπὰ σογγιρίοι 
(ϑαγβ 06) Ροίῖ οὗ {Π6 Φεν8 δῃά (ὐδῃί ο8, θοαὶ 
{ΠΕΓΕΌΥ 1ἢ ἃ σγεδίογ τηδβισγα σοηονθα. [61,78 
ἃ 79. Αςοἰβ 90, 18. ΕΒ. ὅ, 8. 1 Τἢο688. ὅ, ὅ. 1 Ῥεῖ, 
4, 9. 

ΠΠροέκοψεν, ““ 5 ας Δἀναῃορᾶ." Τῇ ποσὰ προκάγτω 
βισηϊῆθα ῥγοροῦὶν ἰο σέ Τογισαγαά, 85 .ἴη εὐ βια ΠῚ 
τοδὶ τγοιμῇ ἃ νοοά : Φαϊγ, ἰο σεέ ἠογιναγά : 94], 
ἴο. 40. }ογιυαγά, αάναπεε. ΑἸ ΘΧβιηρ]α οἵ [8 086 τ ἢ 
γνὺξ 15 οἰτϊοὰ ὃγ 'εἴ8. ἔγοταα Ζοβϑϑρίι. Β. 4, 4, 6. τῆς 
νυκτὸς προκοπτούσης. 116 σοπίοχί Ὺὲγ8 Ηχθδβ 1 ἴο [ῃ6 
56086 ““)α» δἀνδηςεά. Τἤυβ ᾿ΓΠΘορἢγ δος αχρ]δίδε 
ἴϊ, πρὸς τέλοφ.. 8661 Φοἢ. 2, 8. γεἰβιοίῃ σοηραγοε 
ἃ δἰ} 18. τοί ῃοΥ οὗ ποῖ ἴῃ δῪυοδοάγιω, ἔοϊ. 104, ᾧ, 
δὰ ΤὭτγρη, 1, 2. “ ΕἸον ργορίθε ποσύεῃ, 1. 6. ὕΤῸΡ» 
ἴδ Ορεγὰ Ποοί!8.᾿" ᾿ 

12. ἀπαθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους----Φοὐτὸςφ. [ἢ 
(πΠ6 οχρίδῃδίίοη οὗ [Π18 ἢριγαίνα ἢ γαϑθοϊ οΟῪ (ἢΦ 
Οομηπιρηΐβίοιβ 86 ποῖ 4116 ἀργοβά. ὅθ οδϊοῖ 
ιυαϑίϊοπ ἰ8, ΠΟΙ ΠΟΓ ἴἢ ὅπλα (ἤΘΓΘ 18 ἃ ποίίΐοη οὔ 
ΑΡΟΗΡ, [ὉΓ ἀεοίδησθ, Οὐ ΟἿΪγ οὗ ἄνδε8β. 'ΓΏα ἐαέέετ' 
ἢδ8 θθθὴ βυρρογίεα. ὮγΥῪ Βεζα, Βοδυβοῦγα, Κόρρϑθ, 
Βοβθημ., 8ηα οἴποτβ. Βαϊ 11 ἀο68 ποῖ ἀρρϑᾶσ ἴο πη 
{δὲ Δὴγ βυβιοϊοηΐ ργοοῦ Ὧδ8 θθθῃ δαἀάυοθα οἵ (ἢ 5 
ὕδε οὗ ἰα νοτὰ. δ ϑογηῖεν ᾿ξ θγργοιϊδίίοη (σῆς 
18 βυρροτίοἀ ὮὈν {π6 δηϊϊθηΐ Οτϑεκ (οιηπιοηϊαΐοτθ, 
Δη( τηοϑβί τηοάσεῃ οἢΘ8), 15, [{Π|ηΚ, {ἰἸ6 Ὀοθὲ ἐοαηδοά, 
Ι οδῃηοῖ, πονθνοῖ, ἀρρίονα οἵ (ἰἸ6 γοβμοιπϑηῖϑ' ργου 
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σοοάϊηρ, ΠρΡΟῚ 8Δη ϑχοθϑδίνα »γδεδέηρ οὗ {π|8 ἠο(ίοη οὗ 
ΔΓΙΏΟΙΓ, ]Οἢ ἤανα Ὀ6ΘΏ Ἰηἰτοσυςσοα ὈΥ (Ὠγυϑβοβί., 
ΤΒΠΘοΡ γ., οάάν. δπὰ (γρζΖον ; γεῆηθηηθηῖβ ψὨ οἷ 
Β6θῖη ποῖ (ο αν θδδη ἐπέοηάθα ὈΥ 1Π6 Αροβί[6. Βγ 
(6 ὅπλα τοῦ φωτὸς ΔΓ6 τηρδηΐ (88 Απηηοη Οὔβ6ΓΡν68) 
Ὑἤδῖ ἀΓ (οΔ]|16 4, «ἱ 6, 18. ἰμ6 ὅχλα δικαιοσύνης, 
ἫΝ 05. 

13. εἰς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, “οἴ 8 
Ὑγ8}Κ (1. 6. ἔν6) ἀδοογουδβίν δηἃ ἀδοθηί, 88 πη δ ἀο 
ψ80 τινα δηά δοΐ 1ὴ ἰῃ6 ἀδγ,)" }1. 6. ἰὴ τῃ6 ]}] νίαν οὗ 
{π6 ρυδ]ῖς. ΤΠ 8 (ἢς ΑΡοϑβί]8 1 πϑιγαῖθϑ ὈῪ ἃ γεΐεγ. 
Θῆςο ίο ἰῆοβ86 νἱ᾽οθϑ ψῇϊοὶ, ογο, 1 δηζθηΐ {1 685, 
οοτηπ ρα αἰπγοϑί Ἔχ οἰ δῖ ν ὶν 1η (6 σῇ. ΟΥ̓́ [ἢϊ8 
56η86 οὗ εὐσχημόνως ΚΟΡΡΕ [48 ρσίνοη βοὴ 1Π5[Γ8- 
(ἰοη8. Ηδθ γϑοορΏ!ΖΟΒ ἴῃ ἰἰ ἃ τ θίδρῃοῦ ἰδίῃ ἔγοπι 
106 Βρίοπαϊα ρσαγιηθηΐϊθ Ομ ΟΥ̓ ἀοέογδ. (δ66 ἢ 5 
ποίθ.) Τῇ ψογά, ον νοῦ, 8668 ἴ0 Πη6Δ ἢ ὯΟ ΙηΟΓΟ 
ἐδὴ “ψδὲ ἢ885 ἃ ροοὰ σχήμα, ψῇῃδί δἰέ5 τοοῖέ τροπ 
ἐΐο Ῥεγϑοη," δῃᾷ {πδγθίογο δεοοπιες Ὦϊπ|. Απὰ ἤδσθ 
11 18. ψ6 }} ορβεγνθά θῪ Τῃθορῆγϊαςι, Οὐδὲν γὰρ οὕτως 
ἀσχημοσύνης αἴτιον, ὡς ἁμαρτία" ὥσπερ καὶ εὐσχημοσύνης 
οὐδὲν ὥτω πρόξενον, εἷς ἀρετὴ. 

ΑΚ ἰο {Π6 ψογαβ ΠΑ ΡΙ κώμοις, μέθαις, κοίταις, 
δηὰ ἀσελγείαις, ἰἴ 185. Ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 Δηχίουβὶν (|8- 
εἰηρσαϊϑῃ ἴῃ. Ἱδπουρῇ Μ᾽ εἰβίθίῃ β84γ8, ““ κώμος 
αιανὶι8 681 ραοσαίαπι αυὰπι) μέθη, εἰ ἔρις αιιὰτη ϑῆλος, 
ΘΓβο οἵ κοίτη ῥ6]Ὸὸσ αιιὰπι ἀσελγεία." Βυὲ ἰΐ νου ά 
μ6 ἀϊῆςυϊέ ἴο ῥγοῦυθ 8}} (}}18. ΤἬΘΥ τᾶ Ὀδίίογ θ6 τε- 
ϑαγα θα 88 ἔιτύο οἶα5865 οἵ νίσ68; [ἢ6 ἔογηγχογ, ἰβοβα οἵ 
ἀγμπκοη τευοίγῳ,Ἐ (6 Ἰαίζογ (παὶ οὗὨ μπίαιοξιε υε- 
ΠΟΡῚ οὗ ἜνϑυΥ ΚΙη4, δη ὑϑ04}}ν βργηρίηρ ἔγοῦ {6 
ἴογσιθοσ. ΤΏ ψογαβ 0] ονίηρ, ἐρίδι καὶ ϑήλω, ν1}} 
Γεργοβθηΐ (ἢ6 6}76οὲ8 ψ ὮΝ αἰπηοβὲ ππανοὶ ἀ0}Υ γθβι 
το) ὃοί ἰῃοβα νἱςθ8, ὅ66 [Π6 1Ππ8ἰΓαϊοη5. οὗ 
ὙΠΘορΡ γἰδοί. 

Ἐ ΤΒΟ κώμ. ἰδ ὀχρίαἰηοα Ὀγ ὙΠΕΟΡΜγίδοί, τὰ μετὰ μέθης καὶ 
ὕβρεως ᾷσματα" ὅ καὶ παροινία λέγεται. 
ΟΦ Απιορ ἴδ οἵδε Ὠυπλθγουβ ΟἸαϑϑὶςαὶ ραβϑαροθ δάσο Ὁγ 

ἩἩεἰοιεἶη, ἰη ἱἰΠυϑ᾽ γαϊϊο οὗὨ (6 γενοῖγῦ δηὰ οὐϑοεηἑ τ οὗὨ δητϊίεηϊ 
(ἰτηεδ, 18 ἃ ΚΟΙῪ ΠΥ ΟἿΘ ἔοπὶ Ἐρίοαγπχιβ, ἐκ πόσιος δὲ κῶμος, ἐκ 
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Τη κοίταις. καὶ ἀσέλγ. ἴῃ6 δυΚγίας ὙΤΓΔΠΒΙΔίοΟΣ 5668 
ἰὸ ᾶνα ΓεοορηϊΖοα δὴ ᾿ιθηάιδα 8 ἔοσ οοπομδιξι ἵηι- 
Ρωεγο. Τῇ Ἰδοῦ θχργθϑββίοῃ, ᾿ἰηΔ6 66, βθθτη8 ἴὸ Ρ6 ἴῃ 
8016 ΠΊΘΆΒΌΓΟ οχοροίϊοα! οὗ [Π6 ἔΌΓΠΙΕΓ; [ῸΓ, 88 ΓΠ16- 
ΟΡ γὶδοῖ οὔβογνοβ, 10 18 ποί κοίτη (πδΐ 15 Τογι ἀά θη, 
ἀλλὰ τὸ πορνεύειν. 

14. ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ἾἿ. Χ',, 1. 6. “(23Κ6 
ὈΡΟη γοιὴ ἢ18 Π]ΔΠΏΘΓΒ, [Ό]Π]ονν ἢ18 Θχϑ 16. Α πλο- 
ἰδρῇῃοῦ ἀογίνθα ἃ γὸ υεϑἰϊαγὶά, οΥ Ῥοτ Δ 08 ἕτοιμη {{ 6 
ἐποαέγο. 1 ἰ58 ἰουπὰ Ὀοίῃ ἴῃ ἰἢ6 Ηρῦτον, 88 Ὁ, 
8ηα ἴῃ (ἢ6 Ὀοβϑ Ογοοῖκ ψγιίογθ. ΟἄγρΖοὸν ταΐδγβ ἴο 
Ρίοοδοῃ ἀς Τίηρ. ατ. Ν. Τ᾿ ρυτ. ὃ 118. ἘΧαμΡ]68 
ΓΘ δἀἀυςεὰ ὈΥ Οδίδκογ ἰὴ (ἴηη. 1,. 1. Ὁ. 9., δηὰ 
αἶβο ὑγ δΥείβίβειη." Αἰηηοῃ ἤογα τη θγβ, “ Ἰηἀ 18 
Ροζυ5 τηθηΐθπ) νογὰ (γι διϊδηδι ;" δηὰ Μτγ. Τυγῃογ, 
ΦΘΘΟΟΙΏ6 Αβϑἰγδίοά ἰο 1Π6 οπαγασίος οὗ (Ἰγ]βι.᾽ 
Τθα ΡΏγαβα ἔο ρμέ οπ ΟἸιγὶδέ ὀσουτγβ, δοποοίίρεη ο}- 
ΒΟΙν68, ἐνίσα ἢ (6 Νοὸν Τοβίδηιθηΐ, δΔηά 18 υϑδοά 
οὔσας ἰμϑογδι αι γ, Οαἰδί. 8, 27,ν δῃὰ οὔσθ ῥγδοίϊ- 

κώμον δ᾽ ἐγένετο͵ θνυανία" ἐκ δὲ θνανίας δίκη γένετ᾽, ἐκ δίκης δε κατα- 
δίκη. ὕὍἄσγρζον, ἴοο, ΔρίΥ οἰΐεβ Ῥῃϊο 192. Γαστριμαργίᾳ τοίνυν ἡ 
ὁπαδὸς ἐκ φύσεως ἀκολουθεῖ συνουσίας ἡδονημανίαν ἔκτοπον, καὶ 
οἷστρον ἀνεπίσχετον; καὶ λύτταν ἀργαλεωτάτην ἐπιφέρουσα. “Ὅταν 
γὰρ ὑπὸ ὀψοφαγίας καὶ ἀκράτον καὶ πολλῆς μέθης ἀνθρώποι πιεσθῶ- 
σιν, οὐκέτι κρατεῖν ἑαυτῶν δύνανται' πρὸς δὲ τὰς ἐρωτικὰς μίξεις 
ἐπειγόμενοι, κώμαϑουσι καὶ θυραυλοῦσι. 1 δἀι, .ἘἸϊαη 6,1, τὴν 
ἀκόλαστον κοίτην ἀκείπατο. 

ὉΠ ΑΒ Γλιοΐδη, 6Δ]1]. 19. ἀποδυσάμενος δὲ τὸν Πυθαγόραν, τίνα 
μετημφιάσω μετ᾽ αὑτὸν; Ῥίοηγεο. Ηδ8]. ἴ,.. 11, δ. οὐκέτι μετριάϑον- 
τες, ἀλλὰ τὸν Ταρκύνιον ἐκεῖνον ἐκδυόμενοι. 1ἰλη, Ερ. 966. Τὰ- 
οεἰζ, ΑῃὩ. 15, 45. ““ατϑολ ἀοσοίγηᾶ οἵ ἴοηυϑ οχογοϊίυβ, δβηϊ θυ Ὀο- 
εἶδ αγίίδυ5 ἢοη ἰπάυογαῖ." Απὰ 16, 28. “ Νἰδβϑὶ ργοάϊτογθῃι ραἴδη οἱ 
᾿οβίθιῃ :ηαιυϊδδοῖ." ΤὍΤ6 Οομητηεηίδίογθ 4180 εἰΐϊθ ΟἸ γγδοβίοη,, 88 
ποιοίηρ; ἱϊ ἴο πατὸ ὈεδθΏ ἃ σου το. ρὮΓΑΘῈ ἰηῃ ἢΪ8 ἰἰτωθ, ἴο Ὄχρῦεββ 
βτεδὶ ἰονθ οὗ δΔηγ οπε, δπὰ υπἰηίἰογγυρίεά ἰπϊεγοουγθε. αὶ {18 18 
ΒΟΆΓΟΕΙΪΥ ΔΡΡοΒβὶῖς, βίποα ἐλαέ, ἴῃ ἔδοϊ, ᾿ρογίθϑ ὯῸ τογα (ἤδη ΟἿΣ 

» ϑμοῖ απ οπο 8 μαπὰ απὰ ρίουειἑ ἀποίδεγ, Βυὶ ἐλογο 
186 ἰάδα 328, φιυϊῖα ἀἰδεγοηῖ τὰ τπδῖ Παγα τηοδηΐ ἰο θ6 ἱπουϊοαϊοὰ 
Ὁγ (6 ΑΡοϑί[6, ννϊς ἢ ΟὨΪῪ ἱπ ρ]168 ἐπιξίαέϊοπ οὗ ΟΟΥ [μοτὰ; 88 ἰῃ ῬὨ]]. 
ῳ, δ. “1.εἴ (δ βαῖωδ χηϊηὰ ὃὈ6 ἰῃ γοῦ νη ϊοἢ 88 ἰη (Ἶγίβί 9650. 

1η 1π6 πυτηεγουβ ΟἴΠΟΥ ὈαβΘαρῈ5 οἰϊεα ὈΥ ἴΠ6 ῬὨΙοΙορὶς 8] Οοι- 
τηρηϊδΐοσγα οὗ ἐνδυέσθαι; ἀποδνέσθαι, ἱπάμεγο, Θτίεῦο, ἰὨΘΓα 18. ὯΟ 
ζάοτα [Ὠβὴ ἃ εἰἐρῆς αἰϊιδίοπ ἴο σοηάποί οοηδίἀογοὰ βρΌΓΑ  νΟΙΥ, 88 ἃ 
ἄγορθβ. ΝΙΑΥ οὔγ οἴγῃ 086 οὗ μαδὲέ 18 ὯῸ τηΟΥῈ τῃΔὴ (8. 

νο ν. " Μ 



μΕ. εἰὐπάλδ ΟΕΔΡ. πεεῖ. 

ταῦτ ὅς τῖῆρ ὙπΈποτ τζαπαυρο (Ἄγμζον γεεβδιῖς, 
Ξιῖσ τὸ 5 φε (τ ἔτ ἴδὺ πατὸ: 1. ἴη σεέξεπεγα- 
“απ τᾶ: μας Τεαταμα, ΤΣ πε: ὭΞΩϊα ἴο ΟὕγΒοΪ τ ε5, ὈῪ 
2. ΞΙΝΚ ΣΤΟΤιτασχιτφ. ΤῊΣ: τευ ξσνεας, 
εἰ σα στῶ 5 95. ς ζτας “ἱ μὲ δὲ εἰοβεὶν οοῦ- 
ΔΏΠΙΕΣ ΦΠῚΙ 1 τ 2ῈῸῚ τὰς. 13. Ἔρσώμεύα τὰ ὅπλα 
τις αν. 9. ἴτ δϑε Ὥδέα, τἴ πὰ ᾿πηίδία (ἢ 
τΎτισξ. :- 5 χτὶξ τοσσισισσα ἐς ( ττῦνξ, ὃν (ἢ δϑϑιϑίδησο 
τ -ἶἮῊς Ξν τ στ ἣν σα τε ἀπε αν οὗ ΟΒτίϑ- 
Ὡσατα Ὡ: τῷ ειρχτισόι, τῆς ἀαιοὺς τΤνΝν νῷ ἀντοῦ, ΠΟΠ,. 
ὁ Ὡς χε σα; Αἔητι τ το πϑοϑο ἐσδαιρῖςεβ, ον- 
ἐπ. κὸ τοῖς Σ᾿ τ ἸΣΙΒΣ ΣΙ ΣΟ δ. 

: 3. «»- τὸς ταρες τικωμν κὰ πιρέῦσϑαι εἰς ἐχυθύμιας. 
τ 5 τὰ ψγοΣ πὸ ς τ πὸ τὸ ἀδίδιὶ {πὸ διῇ δηέ 
ΞΊΓΣΕΙ ΠΣ στε στ σε τ τος Ἀδοθλσε πιο πᾶνο 
ΣΙ Ὺ ΤΎΞΙ Στ σε» ΤΈΚΕ Σ {3 Ξιδηϊδίοε, δ Κορρε. 
χω - ΣῈ σίσιδ Σὲ 2 Τὥοδ Ὡδιυγδι, ἀμ ρεοοδ Ὁ 6 
αὶ τας τῖπεσας ατὶξ ὃς Ξοκξοτεσ συρφροιίεά ὈΥ 186 
διΓ τσ τε ἔστι τα : τ Οτεεὶ (ὐαιποετιίδιίθτςς, δηά ἰἢς 
Ζαιτες τι πα τὸ τὰν τοοσσα [δεετριεῖοιβ. ΝΑΥῪ 
ἘΠΕῚ τας ἸΎΤστας. το τεύσεε Δ τοπιοα δεκηονίεσρεβ 
τ τὸἡ ξὰ τοῖς τ τ» στρ χοκδ τῷ τς ἀϑὶς ΡΑγαρἤγαϑαβ ἴΠ6 

ΤΟ ΣΙΤ ΣΙ Σ τὰς ἱε τισεὶς πὰ ἴτως προρϑέῖτε, ἵνα τρεφῆτε 
τὰ τ πὰς ἴὰκΣ 6 1“. Κοτεῦϊος φρῆκξοση Οβγιβίι- 
ἜΧΣΣΙΣΤ Φσ σαΣΓῚς τ δες: τὰ ΓΏΣΑΣΩ ἰκδδείε, τὶ τὸ ἐχσθυ- 
ἀτττ κω ἩΡΌΝΤΙΣ ὩΣ τ ταῦ τγεκανάκαν" [πι5 τπὰδηϊοϑςς 
ΞΙΩΟΣ σπικανς ΣῈ πτρατὶ τὰν εωσπατας : διμὶ {πὸ εἰς ἀ6- 
πρτῶξ τὰ τά τ προ. Τὴ ϑεῦξα ἔδρη ἰ5, “ Ὧο 
Ξος ὦν τριὰς τριάσετς Σὰξ εἶν δον ἃς ἴο δΥ τ 118 
ἄρςς ΤῊ τοσσι σον» τιμεῖν 'Ξ 4]ςο πξοὰ ΒΥ [86 
ως «τ οὖς ἘΠ το 

σε τυπξοσενς, τριὰς Ὦς ἐσεξ δὲ Βοῦα τηοδηΐ τοΐ 
Σ ἧττα νῶσαν Θ᾽ τας πδδοσες παπβετοα: ἐπασορέες ; 85 Λπόηγα,. Ἐπὲ δ Ἔδιαοατας τος δουκάτα τοὺς ἀσθεστηκστας, καὶ τὸῦ σώματος αν τ...» τὰ κι ΣΌΣ εῖες δ κα ἀπ συνετῶς. ἵνποαγε. Ἦαϊ. Α. Υ. 

τ» -ι τὐξτη ὦ ἣε ταρα τὸ νικᾷ» ποιούμεν . τω, ὃ. ἃ Ὡπ ἐτ ον 
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ΟἾΪ υἱα ἀπένκε, Ὀὰϊ (ἢ6 ἦρθα 7Ζασέα οαέογηα, βιο ἢ 88 
κώμοι, κοῖται, μέθαι, νετ. 18. ΤὮϊ5, ΠΟΎΕΝΘΓ, ΒΘ 68 
ἴο θ6 γεἤηϊηρ ἰοο της. ᾿Ἐπιθυμία 15 Βοτα υβ6α ἰη 
ἃ ὑδά 56η86; 8ἃ8 αἱ 1 Ροί. 4. 2 ὃὲ 8. 1 Φοἢ. 2, 106. δηὰ 
οἰβεσῆογθ. ΝῸΓ 18 {18 86η86 σοῃῇηρά ἰο {86 ϑδογὶρ- 
[Γ4] ΓΙ ογβ. 80 {πΠ6 ψογά ὁσουγβ ἢ (ἢ 6 [ΟΠ] ον ηρ 
Δροίπορτῃ οὐ ΟΠ γυϑίρρι8 ἂρ. Δίμβθη. 857 α. πάντων 
μὲν πρωτίστα κακῶν ἐπιθυμία ἐστὶ. 
τ πηδὺ ποῖ θ6 τπιποραϊγίηρ ἴο σοιηραγο (ἢ6 Ρυγί(γ 

Δη4 ΒριΓΙ Δ} ν οΟΥὮἮὈΎ ΟΠ γϑιιδημγ, ψτἢ {π6 Ὀαβίϊαὶ 
διοβ8η688 οὗ {Π6 ΕρΙοΌΓΟΔη βυβίθῃ. ὅ0 {Π6 θυ ηο. 
οὗ τι Ὠἰπιβο] ἢ, 85 οἰϊθά ὈγῪ Οατοί. : Οὐ γὰρ ἔγωγε ἔχω 
τί νοήσω τ᾽ ἀγαθὸν, ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλών ἡδονὰς, 
ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι᾿ ἀφροδισίων καὶ τὰς δι᾽ ἀκροαμάτων καὶ 
τὰς διὰ μορφὰς. 
1 15 δνιάθηϊ ἔγοπι {πΠ6 ψογὰβ οὗ {6 Αροβίὶα (δὰ 

(6 ατοοκ Οοιητηδηίδίογβ ϑβρϑοία γ ποῦςα 118), 
ἰῃδὲ 6 ἀοοβ μοί [ἤγον Δ ΠΥ δἰηάγαποθ ἴη {Π6 ΨΑΥ οὗ 
ἃ ΡΓῸὺῸΡΕΡ σαν οὗ τῃ6 θοάγ, θὲ ΟὨΪΥ ἔογθ1 45 1ηἀυ]- 
δοθησα ἱπ [8 ἐμδέϑ, ΒῸΓ, 88 οὔβογνοβ ΤΠΘοΟρΥἱ]δεί, 
Ρ. 188, οὐδὲ ὧν εἴη πρόνοια λοιπὸν, ὅταν τὴν φλόγα ἀνάπ- 
τῇς, ὅταν τὴν χάμωνον χαλεπὴν ποιῆς. ᾿Ἔν ϑήτει μόνον, 
ὅκως ὑγιαίνουσαν ἔχης τὴν σάρκα᾽ περαιτέρω δὲ μηδὲν 
περιεργάσῃν ὥστε τὰς ἐπιθυμίας αὐτῆς ἀνάψαι, ἀλλὰ 
πάσαν τὴν σπουδὴν περὶ τὰ πνευματικὰ ἀνάλισκε. 
ΒΟΙΒογ {Π6 Αροβίίϊα πηϑᾶηΐς (848 8 ἰπουρῇῤ ὈΥῪ 

Ἐοβθητ.) ἰο δάἄνογί ἰο 8 δϑοδοίις ποίίοπβ οὗ (6 
Ἐββθηθβ, ψῆο γτοραγάθα [ἢ6 ὈΟΑῪ 88 ἃ »υΐϑοη οὐ οἷο - 
(ο {6 πηϊηᾶ, δηά ἰο Ὀ6 ἰγτθαίθα ψ] ἢ ΘΥΟΓΥ βογί οὗ 
ΠΑΓΒΉ 688 8η4 Βανυγ, 15 δοίη δὶ ἀουθίξαϊ, βίης θ 
Β6 ἢ ΟΡῚΠΙΟΏ5 ΜΈΓ δἰτηοβὶ ΠΟΥ σοπἤηρα ἰο Ρὰ- 
Ἰοϑηθ. ἘΠ 6 Αροϑβίϊα μαά δὴν ἔδγίῃθγ ρίγροβο ἤδη 
(μαι οὗ σοηογαὶ δχογίδίοη, [6 ΠΠΔΥ, 8ἃ8 ντιηρ ἴο 
ΒἘοηδη8, 06 γαῖ 6 Γ ΒῸΡΡοβϑά ἰο δανοσί ἰο {Π6 ἀοριηδ8 
οἵ {μ6 ϑέοϊος. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΨΥ. 

Τῆς ἐλέγα δϑοιίσῃ οὗἨὨ ἴππὸ Ῥσϑοίίοδὶ ραγὶ οἵ {π|86 Ἐρίβϑι]6 ἐγεδῖβ οὗ 
νατίοι ἀμέϊες, ργίσαίο δηὰ εἰοὶΐ, ἴο "6 ρεγίοτιμεβα ἴῃ ἀδ}} Ἰρἰεγοουδθ, 

μΦ 
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σα γ. ἴῃ (6 ῥτγοβθὴΐξ ραβϑᾶρθ. ΟἝΓΡΖΟΝν τορηΆγβ, 
(πὲ νὰ ρμέ οἡὐ Οἠγὶδὲ ἴὰ ἴχο Ψ8γ5: 1. [ἡ γοϑοηθγα- 
ἐἰοη ἀπὰ 7μδέϊ ποαξίοη, ᾿ἴ Μὰ ρα ἴο Ουγβοῖνθβ, ὈῪ 
ἔλι 1}, {Π6 Ἰπποσθηςθ, τσῃίθουδβηθβ8, 8η4 οὐθαϊθηςα 
οὔ Οἰιηεῖϑε (Ὁ «]. 8, 27.); «150, 1 νὰ Ὀ6 οἰἴοβϑὶγ οοη- 
Ἰοϊπεά ψ ἢ Ὠΐπὶ; 88 ἴῃ νοῦ. 12. ᾿Ενδυσώμεθα τὰ ὅπλα 
τοῦ Φωτὸς. 2. ἴῃ ϑβαποίϊβοαξίοη, τῇ 6 ᾿πιαῖα τἢ6. 
νγίι 65, 16, πα πιδῆηθτγϑ οἵὁἩ (ἢ τιϑί, Ὀγ (Π6 8551:3ίδη σβ 
οὔ τῇς. Ηοἱὶγ ϑρι". 850. {Πδ8ξ 10 18 (ἢ6 ἀαίγ οὗ ΟΠ γί8- 
{1408 ἴο θ6 συμμόρῷοι τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, οὔ. 
8, 20." δ'᾽ε6 αἰβο Μδοκηϊγῃξ, ννῇοβθ δχϑδιῃρ θβϑ, ῃον- 
ἜΨΘΓ, 816 ΠΟΓ 8] οὗἩ [ἢ6πὶ Δρροϑίίβ. 

14. καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθαι εἰς ἐπιθύμιας. 
1 18 ποῦ ψογἢ ψ 116 ἔοσ πιὸ ἴο ἀθῖδι! {Π6 ἢαγβἢ δηά 
ἐογοθα τητογργοίατοἢ8 οὗ {18 ραβϑᾶρ ψ οὶ ἢᾶνθ 
θ6θη ρίνοῃ ὈΥ δοιηθ γϑορθηΐ (ὐυμηπηοηίδίοῦθ, 88 ΚοΟρρο. 
Τῇ σομηΟῃ ΟἿΘ 8 δὶ οὔσθ Ὠδίιγαὶ, δῃἃὰ ἀργθοδὺϊα 
ἴο {Π6 σοηίοχί, δηά 18 ΠΙΟΓΘΟνΟΓ ϑυρρογίοα ὈΥ {Π6 
Δι Πογγ ὈοΓὴ οὗ [Π6 Οτροῖς (οιμηπιδηϊδίοτβ, δηά (ἢς 
τηοβὶ Ἰπα]οίου8 Οὗ οὔγ πιοάδγῃ [ηἰογργοῖοσβ. ΝΑΥ 
Ἔνθ τ(ἢδὲ ἱπηονδίίηρσ τγοῆπεῦ Αιηηοη δοκηονθαάραοβ 
1. το Ὀ6 ὯΠ6 ἔτιι6 ομθ, δπὰ ἴῆι18 ΔΌΪΥ ραγαρῆγαβθϑ (ἢ 6 
Βθηίθης : τῆς δὲ σαρκὸς μὴ οὕτως προνοεῖτε, ἵνα τρεφῆτε 
τὰς ἐπιθυμίας. ΟΔ]. 4,16. Ἐονθοηΐε8 βοῆβατ (Ὠγίβ(!- 
ΔΏ1ΠῚ ΠΟΓΡΟΓΙ8 νΘδίγ1 118 σγδῖη ἢδθοΐίθ, υἱ τὸ ἐκιθυ- 
μητικὸν ΒΘΙΏΡΟΓ ρᾶγοαῖ τῴ ἡγεμονίκω." ΤΕ 15 τη Δ 1}65ϊ 
{π8ῖ ὈΥ σαρκὸς [5 Ἰηδδηΐ τοῦ σώματος ; δηἀ {Π6 εἰς 46- 
Ὡοΐδ65 106 6ὁη4 οὗ δοίϊοῃ. Τῇ 856η886 {θη 18, “ 8ο 
Ὡοῖ 50 τηᾶ Κα Ὀγονιβίοη [Ὸγ ἴῃ 6 ὈΟΟΥῪ 88 ἴο ργδιγ [18 
Ιυ5.5." 6 Ρ΄ΊΓᾶ56 προνοίαν ποιεῖν 15. 450 864 Ὀγ 186 
μαβϑί Οτσθοκ ψτῖοιβ.Ἐ 

Κορρα οὔβογνθϑ, ἰῃδὲ ὈΥ ἐπιθ. ᾶγθ Ὦθγθ τηθδηΐς ἢοΐξ 

ἘΞ Ἐτοτα γομ Ῥεἴ8. δά άιιοθβ Ὡυγμθγουβ Ἔχϑιηρ 68 ; 89 ΔὨΟηγ. 
ῬΓῸ Αὐ ϑίοῃιδπε' ἐγὼ φονεύων τοὺς ἀνθεστηκότας, καὶ τοῦ σώματος 
ἐποιούμην πρόνοιαν, ἀνδρεῖος ἅμα καὶ συνετὸς. Ὠΐοηγδ. αὶ. Α. Υ͂. 
46. πρόνοιαν οὐδεμίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς παρὰ τὸ νικᾷν ποιούμενος. 
ΤΠιιογά. 6, 9. νομέθων ὁμοίως ἀγαθὸν πολίτην εἶναι, ὃς ἂν καὶ τοῦ 
σώματός τε καὶ τῆς οὐσίας προνοῇται. Ὦϊο ΟἾγΥ5. Ρ. 486 ο. ἔπειτα 
οἶμαι και τοῦ σώματος δέον ποιήσασθαι τίνα πρόνοιαν, ἐκ πολλῆς καὲ 
συνεχοῦς ταλαιπωρίας ἀπειρηκότος. 80 ἴδε 1 ,Δ( ἩΓΙΕΙΒ υϑεὰὶ (ἢ 6 
ῬὮΓΩΔΟ ΟἸΓΟΉΣ ἤαδετγο, 
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ΟΗΪΥ υὲδήα ἀπένκε, Ὀὰϊ (Π6 ἴρδα Ζαοέα Θχέογηα, δυο ἢ 88 
κώμοι, κοῖται, μέθαι, νετ. 18. ὍΤὨΙ5, ΠοΥΘνΘΓ, 8566Π18 
ἴο θα γοηΐϊηρ ἴοο πυοῆ. ᾿Ἐπιθυμία 15 6Γ6 864 ἰη 
ἃ ὈΔ6 86η86; 88 δἰ 1 Ροί. 4, 2 ἃ 8. 1 27οἢ. 2, 106. δηά 
οἰβεσῆθγθ. ΝῸῚΓ [5 {Π|8 β6η86 σοῃῆησα ἰο {Π6 δογὶρ- 
[γα] τγῖοτβ. δὸ {Π6 ψΟΓα ΟσΟῸΓΒ ἰῇ [6 [Ὁ] ον 
Δροίπερῃ οὗ ΟΠ γυβίρριιβ δρ. Δίῃθη. 857 α. πάντων 
μὲν πρωτίστα κακών ἐπιθυμία ἐστὶ. 
1 τᾶν ποίΐ Ὀ6 τιπεαϊΐγίηρ ἴο σοιραγα (ἢ6 ΡυΓΥ 

Δη4 8ρ᾽ τἀ} } οΥἹΓἨἩ ΟΠ γι βυδηϊγ, ἢ (ἢ Ὀοβίϊαὶ 
διοβ8η688 οὗ [6 Το Ἰουγοδη βγϑίθσῃ. δὸ {Π6 οι 66. 
οὗ 11 Ὠἰπιβο] ἢ, 45 οἰοά Ὀγ ατοί. : Οὐ γὰρ ἔγωγε ἔχω 
τί νοήσω τ᾽ ἀγαθὸν, ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλών ἡδονὰς, 
ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι᾽ ἀφροδισίων καὶ τὰς δι᾽ ἀκροαμάτων καὶ 
τὰς διὰ μορφὰς. 
15 ονιάδηϊ ἔγοπι {Π6 ψογάβ οὗ {ῃ6 Αροβίίβ (δὰ 

1ηΠ6 ατϑοῖς (οπιηθηίδίοτβ δβϑρθοία ῦγ ποίςα {18}, 
ἰῃδῇ 6 ἄοθβ μοὶ ἴσον ΔΗΥ πἰηάγδηοθ ἴἢ (ἢ6 ΨΔΥ οἵ 
ἃ ῬΥῸΌΡΟΡ' σαν 6 οἵ ἴῃ6 Ὀοάγ, Ὀυΐ οηἷν ἔογ 148 ἰη4]- 
δοθησο ἴῃ 118 ἐμδέδ. ΕῸΓ, 88 οὔβογνε ΤΠδορηγἰδεί, 
Ρ. 138, οὐδὲ ἂν εἴη πρόνοια λοιπὸν, ὅταν τὴν φλόγα ἀνάπ- 
τῆς, ὅταν τὴν χάμωνον χαλεπὴν ποιῆς. Ἔνν ξήτει μόνον, 
ὅχως ὑγιαίνουσαν ἔ χῃβ τὴν σάρκα" περαιτέρω δὲ μηδὲν 
περιεργάσηῃ, ὥστε τὰς ἐπιθυμίας αὐτῆς ἀνάψαι, ἀλλὰ 
πάσαν τὴν σπουδὴν περὶ τὰ πνευματικὰ ἀνάλισκε. 

ὙΒοΙδογ (Π6 Αροβίῖϊα τηϑᾶπὶ (848 18 ἰπουρσῇξ ὈῪ 
Ἐοβοθῆτη.) ἰο δάνογι ὁ [ὴ6 δϑβοδί!ς ποίϊοῃμϑ οὗ {Π6 
Εββθηθϑ, γῆο τοραγάθά ἴπ6 ὈΟΑῪ 88 ἃ ργίβϑοη οἵ οἱοϑ 
ἴο {πΠ6 τηϊηά, δηά (ο ὃ6 ἰτραίθα ψὶἢ ΘΥΘΓΥ͂ βογί οὗ 
ΒΔΓΒ 658 δηα βανϑυυ, 15 δον αὶ ἀουδια], βίποθ 
816 ἢ} ΟΡΙΠΙΟη5 ψ6ΓΘ δἰπηοβί ΨΏΟΙΥ σοπῆηρα ἰο ἢδ- 
Ἰεϑιμθ. Πἔτη6 ΑΡροϑβίίε ῃδά δὴν ἔδγίῃδγ ργροβο [ἤδη 
(μαι οὗ σαηογαὶ Ὄχπογίδίοη, ἢ6 ΤΠΔΥ, ἃ5 ὑτηρ ἴο 
Βοιηδη8, )6 γαῖ 6 Γ βυρροβϑά {ο δανοσί ἰο [6 ἀορτηδ8 
οὔ τΠ6 ϑέοϊος. 

ΓΗΑΡ. ΧΙν. 

ΤΉ ἐλίτα δεοιΐοη οὗ {πὸ φγδοιίοδὶ ραγί οὗ {π|6 Ἐρίϑι]6 ἰγεδῖβ οὗ 
νατίοιις ἀμέϊες, ρτίυαίο δηὰ εἰοὶ!, ἴο "6 ρεγίογιμβα ἴῃ ἀδ}}Υ ἰμἰἜΥΟΟΌΣΒΕ, 

ΜΦ 
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δϑρεοίδῖγ ἰοτνναγάβ ἴΒοθα πο, ποῖ [Ὁ] 8 ῇεα 88 ἴο (ἴ6 αὐγοραίίοη 
οὗ (Π6 σογθῃιοἶ65 νυ ϊοῖν δ Ὀεδη ἔογιηε ιν ᾿πδιϊτἴθα ἴῃ τῃ6 Νίοδαῖς 
[μΑντ, ἀο ποῖ ἴῃ (}}18 Γοβρθοῖ ενίπος ἔδίιἢ, Ὀυϊ Ποδίίαϊθ οοποειηΐηρ ἴδ 6 
δολίης οὗἉ οεγίαϊῃ ἔοοάθ, δά {Π6 τεργαϊπρ οὗἉ {ἰπηε8. Τ βεὴ [6 ϑδῇοννθ 
ἴδ υδὲ οὗ Οἰτδιίδη ᾿ἰθΕΓΥ ἴῃ (δΐηρ5 μέσοις ἀηὰ ἀδιαφόροις, πΐπρθ 
ἱπάϊβεγεηί. [,Δδῖ]γ, 6 σιδθ)οΐηβ δὴ ἐχῃογίδιίου (0 [Ὡς ρμγεϑοσνυΐπε 
εοποογά ὈοΙἢ ἀπιοηςς 96ιν8 ἀπὰ (θη 68 γεσθηῖ]γ οοηνεγίοα ἴο0 (ἢ γ9- 
τἰδηΐϊγ. ΤΊ ῥῆσις οσουμίε5 [6 Ῥῃοἷα οὗἉ οἷν. 14, ἴο 186 (ὨϊγΘε (ἢ 
γε γβ6 οὗ (6 [0] υννίηρ; ομδρίεγ. (Ὁ δῦρζονυ.) 

Τὸ τε ῥγεςερὶ ἱπουϊοδίίηρ ἰΙονα οδ ἰοναγὰδ δηοῖδορ, οὗ νυ ἢ 
6 δὰ Ὀοζιη ἴο τγεδῖ, ἴπΠ6 Αροκβίϊα δ.) οἱ 8 δῃ δα πιὶγαῦ 6 σοσο ΔΓ, 
ὨΙΣὮΪΥ Ὠδοοϑδᾶγυ 1 ἴμοϑε (ἴσηθϑ δη4 οἰγουτηδίϑηςε8. ΜάαμΥ “7 εν δὰ 
σοηνοσγίβ ᾿νεγα Ζϑοαίοιιβ οὗ ἴῃς οοτηρμίοῖθ οὔβογνδηςοθ, οί ἢ Ὀγ ἰπετα- 
δεῖνα δηὰ οἰ εγβ, οὗ ἴῃ 6 τηογα] μγεοορῖβ οὗ Μοβοθβ, ὨΔΥ δνδῃ ἢ σγἰζιιαὶ 
Οἤ68, Αοἰ6 15. Τνεθο, ἴθθη, ννεσγα ἠοῖϊ νν6]} εβεοῖεὰ ἰονσαγὰβ ἴῃς ὕδῃ- 
16 οοηνοεῖθ, ἡ Ὦο οὐϑογνο ἢοΐζ ἰποθ6 τὴῖο5.0. Οὐ {Ππ6 οἱδοῦ πη, τἢ6 
Θεμιῖ]α οοηνογῖβ, οοηφείουι8 οὗ ἴἰὸ Ἰδοῦ μτδηϊοαὰ ἰῃ 6 ΟΠ γϑιίδῃ 
Ῥϊορεηβαίίοη, νυ ϊδῃεὰ ἴο Ἔἐχοϊυάδ {πὸ Ψυιαϊζίηρ εν ἔγοσῃ σοϊηχηι- 
Ὠΐοη νι ἢ 1Π6πὰ,1}, 18 ἃ 4]. ἤδηρο νουϊὰ ἢδνό ζοἸ]]οννθα δοϊιίδε, 
ὙὨΟἢ νοῦ ἃ πανρ Ἔχοθθ ἰηρ]ν ἱπιρεάθα (ἢ6 ὑγορταββ οὗ ἴῃς Ποϑθμεϊ. 
Το ρμγενεωΐ [18 δν}}, (Π6 Αμοβι]θ ἴδκεβ ἃ τη αἷβ οοῦγβε, δῃὰ τεοωσ- 
Σοθηδ ἴῃ 6 εννἰβἢ σοηνεγίβ ἴο δάδθεγ ἴο ἐπ εὶν ον ομὶῃίοῃ, δῃὰ γεῖ, 
αἴ {Π6 58π16 (ΐπ|6, ποῖ ἴ0 οἰδγρα υνἱτἢ} ἱταρίειΥ ἰπο86 ψὸ (δοιρῶε 
οἰδεγννῖβε. ὙΠῸ Οεηέϊέα σοηνογίβ π6 δαζηοη δῖμεβ ηοΐϊ ἴο δἤιιη ΘΟ» 
τουπίοη ἢ {πεῖν δ ἀαϊζίηρ; εἰ ονν (γι ἰδηβ, ποῦ ἀδδβρμίϑα [δῖ 85 
δ᾽ ΠΊΡ[6 δῃὰ αἰ}}} οὗ υπαάεγϑίβηαϊηρ. Οτεαὶ, ἱπαθαὰ, τνὰβ ἴῃ ϑἰτυρρὶθ 
ἴα ΑΡροβί!εθ δά ἰο πιαϊηίαἰῃ θείνγθβθη [Π686 ἴτνο οἶδββεβ; ἴῃ δοοοπι- 
τηοάδιίηρ; (Πα ϑεἶνο8 ἴ0 τυ )οῖ,, δϑοτηεί  πηε8 ἴο {Ππ Οὔ δηὰ βοχπηείτιεϑ 
ἴο ἴΠῸ οἵδοῦ, δοσογήϊηρ, ἴο {ἰπ6 πὰ οἰγουπιβίθποοθ, δη6 γεῖ 80 85 ἴὸ 
ΣεοοὨοἶ 6 Ὀοἢ Ρϑγιΐθβ, {πεν δι μθ }γ αἰδρίαν οὶ ἐμεῖς ργυάεηος δοὰ 
ΡὨΠΔΏΙΏΓΟΡΥ. (αγοιϊι8.) 

ΟΥ̓ εἰν δ τπγὰ μοτγιίοη οὗ {ππ ργαοίιίοδὶ ραγὶ οὗ (ἢ Ερίϑι]6 ϑοποοεϊς 
εη ρἶνεδβ ἴδε ἔυϊ ον ηρ; Ρ͵δῃ : 

“411 τηδῦ ὑκ αἰδιγ θυϊοά υπάογ (ἤγες πεδάδ, ἴῃ {πὸ ἤγδὲ οὗ ποῖ 
{16 ὑειι 8 ἴῃ ραγ  σΌ ΑΓ ἀγα ἀἀαγεββεά, οἢ. 14, 1---1 8 : ἰη τΠ6 δοοονα, 
ἴΠ6 ἀφηι]οδ ἐπ ῥαιτου αν, 19---28.: ἰὴ ἴἢ6 ἐλίγα, 41} οὗ ἰδοίῃ δῖ 
ΟὨςο, 14, 1--- 18, ᾿ 

Ι͂ἢ ἴΠ6 βγδεί ματὶ ννα 'ἰανϑ, 186, ἃ Ῥγοροςίἑϊοη : παῖ ΠῸ ΟἿδ ἷἰθ ἴο 
06 ἡυάρεα οΓ οοπάεπιποά Βεοδιβα οὗ οογίδίη Κίηάδ οὔ ἔροά, ν. 1 δι ᾧ. 
40]γ, “Δηρωπιεπία, 1) Βδοδυδο ννῈ 8.6 81] δεγνληῖϑ οὗ Θοα, νοῦ. 8, 4, 7, 
8, ἃ 9. 2) Βεξδιιϑδα βυθσυ οἵδ ουρῇί ἴο ᾿νε δοοογαΐηρ; ἰο δἷ5 Κηον- 
Ἰοάρε, δηὰ (6 αἰϊοίαῖεδβ οὗὨ [)]8 σοῃβοίεῃοθ, νεγ. 5. 8) Βεοδιιβα Ὀοϊἢ 
ΤΏΔΥ ὕα ἀοης ἰο {1:60 Κ͵ΟΙΥ οὗἩ Οο(, νεγ. 6. 4) Βεοδυβε δυεσγ Ομ 
8}8}} σῖνα δοοουπί οἵὨ ἢ! 186] ἰο αοά, νεῦγ. 10--- 19. δ) Βεδοδυβδα Ὡ0 
οὨδ οὐρμϊὶ ἴο μυῖ ἃ Βιυμλθ] πρ-ίοςκ ἰῃ ἰδ ὈΓοΙ με τ᾿ Β ννᾶγ, ν. 18--- 15. 
6) Βεοδιδβα ἴῃ 1Π6 (ἢ γιοιίη Ὠ᾿5 6 ηβαίΐοη ἀϊδιηοιοὴ Ὀεΐννθθῃ τηθϑΐβ8 
ἐΒ ἀοῃ6 ΔΥΔΥ ΜΠ, νΕΓ. 16---18., 1 {ππῸ δεοοπὰ ρμαγῖ ννε Ὦδναθ, 18ῖἴ, ἃ ΄ 
εοροεϊέϊοη ; ΤΠαὶ ῥθδοα δηὰ δαὶ βοδίίοη '8 ἰο θ6 [Ὁ] οννεὰ δἴϊογ, δηᾶ 
ὯΟ β8(υγὈ] ηρ-ὈΪΟοΚ ἰο Ὀ6 (Ὠγοννῃ ἰῇ δῃσῖθει 8 ΨΆΥ, ΤΈΓ, 18 ἃ 19. 
τὴ! ἐδ πρὰ ἐς  κὐα 1) Βεοαυβα πηϑδῖβ 8ἃΓα {πίηρθ ἴοο ἱῃοοῃδίφογα!α 
ἴο τνε Ὀεΐῃρ᾽ τηδὰβ δὴ οσοββίοῃ οὗ οἰεηάίηρ οἰἢογϑ, γεσ, 19, 90, 
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ἃ 41. 42) Βεοδῦδα ἜΥΘΤῪ ἐδίηρ ἰδ ἴο δε ἀοηδ δοοογάϊηρ ἴο «ἃ δυῆ- 
δοίδῃςα οογίαίη, μοΐ ἀουδίι}, νοΓ. 22 ὃι 233. Ιὼ (8 ἐλέγά ραγὶ τ 
ἤανο, 15ἴ, ἃ Τργομοεὶἐϊοπ : “ΓΠαῖ πὸ οὔθ, νν ποῖα Ψ6ὸνν οὐ αδηῖῖὶς, 
θυ ρδς ἴο μίεαβα ἢ πη], οἢ. 1δ, 1, 4,7. ΦαΪγ, “ταυπιοπίδ; 1) ΕΤΟΩΣ 
[86 Ἔχδημὶε οὗ (ἢ γὶϑῖ, νοσ. 8 δ 4. 9) Βεοοδυβο (χοὰ Ἰονεῖἢ Ὀοΐἢ {9 
σεν δηὰ ἀβδῃιεβ, νοσ, 8---ξ1ῷ. ϑεϊν, Α εοἰδὴ, νεσγ, ὃ, 6, ἃ 18. 
(ϑοεδοείρεη.) 

ϑόιηδ (ομηπηεηίδϊζοτβ, ἃ5 Κορρε (πὰ ἱπάεοὰ Οδγρζου), τη παῖ 
ὈΥ {Ππ6 τοδαΐς ἐπ ἔα! ἢ ἀγα γα πηϑϑηῖϊ [Π086 διηοηρ {Π6 Οἢ γί δι Δη8 0 
ἭΕΓΕ δἰίδοῦδα ἴο 16 δετεσα ἀἰδοὶρ] πη οὗ ἴῃ ἔββοηθϑ, ἰηα δβίαιηδα 
ἴτοτῃ β 65), δἰ ΠΟΥ ὙΠΟ ΟΥ μϑγιϊδ!}γ (ἰ. 6. ΟὨ οογίδίη ἀ8γ8). Αμπα ἐξ 
15. νν68}1} Κηοννῃ δὲ δυςἢ ΚΙηὰ οὗ δοβιϊπεροα νγ88 ποΐϊ ὑπαδβαλὶ Ὀυ(ὴ 
ΔΠΠΟηρ; [86 δεννβ, Δηα α)50 ἴῃ6 αγϑοκβ δῃὰ Βοῃγδῆβ, ἴ}|6 ΚγηιΕΥ μΓ8Ο- 
ἰδίην; ἰξ ἴγοτῃ τεϊρίοιιβ βϑογαμιθϑ, {π6 ἰαέξεγ ἔγοῃ) μῃ!!οδορῃίςαὶ 
ἠορηια8. ὅες Ρογρῆ. 46 Αῃοιίΐηεηῖ. Απὰ (9 15 ἔαγί οὐ οὐηθγαιοὰ 
δηα 1]]υδίγαιοα Ὀγ νατγίουβ μαϑϑαρεδβ οὗἩ [ῃ6 δητεηῖθ δαάἀυοοα Ὁγ ατο- 
(15, ὕδγγζον, ἀπά Κορρε; 88 ϑϑηδθοδ Ερ. 108. (Ιεῃ). ΑἸοχ. [τοπ]. 
1.7. ῬὨῖο ἂρ. Ευπξεῦ. Ῥγ. Ἐν. 1. 8. θη. ῬΠΙΟ 994 ο. Φοβορῆ. ἴῃ Υἱ. 
3. (Ιεμι. ΑἸεχ, Ραάδλρ. 1. Φ. ὕδῃποη. Αροβῖ. 801]. Οτίρ. ς. (εἶδ. 4. 
Ἐχυδεοῦ, Ηἰβι. σοὶ. 4,3. Βαῖ 41}} ιπᾶὶ Κορμμρε 88 ρμγονεὰ ἰ8, {παῖ 8 
Ἐββθη65 παν Ὀ6 ἱέτα ἱποίκιαει!, ποῖ {παΐ {ΠΟΥ εγ ορεεὶαίἐψ ἱπίεπεϊοά, 
Εογ, 885 Μογυβ (εἰεαὰ Ὀγ Ἐοϑβθημμ.) }ιι5}}γ οὔδβεγνεβθ, [03 Ὲ ὁπ ὙνὨ ΤῺ 
τεϊ σουβ σοποογαὰ ἰ8 ἤδγε επ]οϊηθα ννεῦα ρεγβΟἢ8 0 Ὠεὰ ιηϊτο ἴο- 
ΒεῖΠοσ ἴῃ ΟΒα βοείείν, οοηβίβϑίϊηρ; θοϊ ἢ οὗὨ ψεννθ δηὰ Οδηιΐεδ: δι 
ΒΌΓΕΙΥ [18 σΘοποογαὰ ἀΐὰ ποῖ ἀερεμα ὕροῦ ἴδ6 αινεδίΟὨ, νυ] ΠΟΥ ΔΗΥ͂ 
οὨ6 ὑνουὰ οἶι86 ἴο ἀἰβοϊαί τα 8 ΟΥὙ παῖ οοά, ἔγοτῃ μλὶἐοδορλιὶοαΐ 
ορὶπὶοπβ, Ὀυΐϊ ἔτγοιῃ ἴΠππ ἐη)ιεποίίοπε οΓ ἐς Μυβαὶς 1 εἰ." Τα βαηγα 
Ἰεδσπεὰ Τδοοϊορίδη ἔυγίΠοΓ οὈδεγνεδὲ “1 Ν. Τ. Ἰιυτιθ 11 οοηίτα 
ΤΩΕΓΌΙ Ζυάαίδξεηηυτ αἱςὶ, υδἱ Φυάαίοειθ Ἰαρὶδ νὶϑ ἴῃ ἀξδοεγηεηάο ἀδ- 
Ἰοσίωα εἰροτθ δυὐ]δία ἀϊοϊϊατ, εἴ οδίθ Υ τηλὶδ δαὶ, αυὸι δα νἱδ 
δάύδυς ἱποιϊοσεῖυν ΟἿ Γιϑ 818, 6 σοηίΓασίο ἰἱ σοηίτᾶ ομὶηἰοηεβ 48» 
δὴ δα ήϊδ8; ἀεϊοοίατ ἐπὶ οομημεηήδηϊοδ, ἐἷοὶ, υδἱ αἀεἰεῃεὶο 
δυζυθ ἀεϊοοίιβ ηἰτὶ αἰοίϊϊυ πυρί οἱ δβεςίαιϊοηα ἱπδὶρ ΐδ δβρίθῃ 188 
δυῖ μἱεϊαιίο.᾽" 
ΤΠ δοῦρα οὗ {πε οΠδρίεσγ ἐδ ννῈ]] Σ] δἰ γαϊοα ὑγ ΤὨΕΟΡὮΥΪ., ἃ8 ἴο]- 

Ἰονγθ : ““ Μδῃγ οἔ ἴῃς δεννίϑῃῃ; σοηνεγῖβ, δβὐθῃ δἷιεσ δανίῃρ επιδγαςεὰ 
{πΠ6 ΟΠ γί βιίδη ἔα, 51}}} δάπευθὰ ἴο ἴπῃ6 οὔβεγνδσα νυ ἢ τεβροοῖ ἴὸ 
τηθδίβ, δὐρείαἱηΐῃρ; ἔγοτῃ {6 65}} οὗ διυυνΐῃβ, δἴποθ [6 88 γεῖ ἀδγοὰ 
Ὠοῖ διε Γ ον δθδηθοη ἴἢ6 ἰᾶνγ. ΤΠδη, {παῖ ἢ πηΐρἢϊ ποῖ Ὀ6 βαἰα {ΠῸῈῪΥ 
αὐϑίδί πε ΟἿΪΥ ἔγοιῃ βιυνηεϑ᾽ ἤδβῇ, ὑΠ Υ δὐβίδι θα ἔγοπι εὐόγῳ κὶπα οὗ 
ἤδβἢ, δῃηὰ Ἰϊνθὰ δηζ γεν προη ἤεγῦθ. ΟΠ 6ΓΒ ἀρϑῖη ἴΠΕΓΘ ὑνεσ, [Γ- 
ἴΠ6 Ὁ δαάάναποθά, τ ῇῆο, ποϊάἀϊηρ {ποσηβεῖνε ὑουμα ὈΥ Ποηδ οὗ {[1688 
ΟὈδΟΥτΘΏς68, ἰδυηϊοά ἰποβ6 ΠΟ Ῥγδοίίβε τΠ6 δα... Τῆς Αροβϑίὶ 
(Πογοῖοσε νγιδ Δρρτγε εηϑῖνα ]εβῖ [Π6 πηοτα δἀνδησθα, ὈΥ ὉΠΒΘΔΒΟΠΔΌΪ, 
δηᾶ ἱπ)υαϊἹοϊουβὶν δι ἰδοκίηρ ἴ[ἢ6 ποιίομβ οὗὨ {π6 1688 δάναποε, δῃου]ὰ 
οδιιβ6 ἴδηι ἴο [Δ}} ἔγου ἴα. δ ἢ. Ηδ, (ἤθη, νυ βϑὶγ βίθεσβ ἃ πη α]α 
σΟΌΓΒΘ. ΕῸΓ ᾿ ἀοε8 ἢοΐ νϑηΐυσγα ἴο τερον (ἢ 6 8.884]]Δηΐβ, 1εϑὲ ἣβ 
8ῃο]  δποουγαρα ἴα 685 δἀνδηςοὰ ἴῃ ἰδεῖν ἰοπδοίΐουβ 84 Π ΓΘ Ώο 6 
ἴ0 τἰζυδὶ οὈϑοσνδηςσοβ: ΟΡ, οὐ ἴδΐα οἴδονῦ ἤδη, σου Πα σοτητηθηά 
{πθι, δὲπος "6 ννουἹὰ τβογεῦν ἢδνθ σοποσγεὰ τἤετὰ ἴἢ8 τΠΟΣῈ νεΐ6- 
τοθηῖ ἴῃ μεῖς ορροβίτοη ; Ὀὰϊ μα δαάγεβϑεβ δὴ Ἂχπουίαιοη δου» 
τηοὐαϊοα ἰο Ὀο μαγίϊεδ.᾽" 
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1. τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τὴ πίστει, προσλαμβάνεσθε, μ. ε. 
δ. δ, Βγ τὸν ἀσθ. {π6 Ὀε8ῖ (ὐοπηηθηίδίοῖβ απαἀογβίδπά 
Οη6 ΨἼΟ 18 ἀουδι{], οὐ ποῖ [ΠΥ ρεγϑυδάθα οἵ (ἢ6 
ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗ ᾿ρτγορτίοῖν οἵ οογίαϊη [πίηρθ ἴῃ {Πθιη- 
86 ̓ ν68 1] γοηΐ, δηὰ 15 ηοί 88{|386 4 88 ἴο (ἢ 6 1 ΘΓΙΥ 
ΜΠ] οἢ ΟΠ ΙΒ. ΔΜ 4|1οὁ 8 ἴῃ ἰἤο86 οα868.} Πίστις 
ἀοα68 ἢοΐ Πογὰ βρη ν 1Π6 ἀοοίγιηα (561, ἠογ [6 85- 
δοηΐ ἰο 1; δυΐϊ ἃ }] ρεγβυδϑβίοη οἵ πιϊπα 83 ἴο νἢδί 
15 ἰατν [], οΥὁἨΎ πῃ]αν ι]} : δηὰ {Π|6 διίῖοθ βθθηβ ἴο 6 
Ρυΐ ἴοσ αὐτοῦ. ΤὨδσοάογοί τ) 61} δχρ δίη8 τὸν ἀσθ. ὈΥῪ 
τὸν ταῖς νομικαῖς παρατήρεσι δεδουλωμένον. 

Προσλαμβάνεσθε 18 νΔτ᾽ΙΪΟ ΒΥ ἰηἰογργείθα ; δηά 1ῃ- 
ἀδρά ἰὰ ἘΠ δάμηϊε {νγὸ ΟΥ ΤΓΘΘ 86 0568, ΔΗΥ͂ Ο0Π6 οὗ 
ψ Ποἢ ψου]ά ποΐ ὃδ6 πη801{40]6 ἤοΓΘ. δοιῃθ οχρίδιῃ, 
“γχρρεῖνα ἱπίο (ἢ γίβιϊδι) σοιῃπιυηοη δηὰ ἔθ] ον- 
8010. ΟἸΠοΓβ, δμρρονέ, οοηβγηα; βίηςθ (84Υ ἢ 6γ) 
118 νογῦ, Κὰ ἀντιλαμβάνεσθαι, ΤΩΔΥ 8ΙσΠΥ ἴἰο ἐαν 
λοίά ὃψ ἐἠ παπά, δῃὰ γΓαῖβθ ὉΡ δυ οἵδ θη ἔ8]]Π]ρ 
ΟΥ 5ἰηκίηρ.᾽" Ὴ]8, ΠΟ ΝΟΥ, ΤΑΥ͂ ὃς ἀουβίεοά. Προσ- 
λαμβάνεσθαι 58ἰσῃ!ῆθβ ῬΓΟΡΟΣΓΙΥ “το αν πο οἵ, δῃὰ 
ἄγαν ΔΠΥ τΠίηρ ἴο 8; δηά 85 [18 σΘῃ ΓΑ Υ 1Π10168 
»γοίθοίζίοη, δμερρογέ, 80 ἤθγθ (ἢ8 ἢγβί- θη οηδα [ἢ- 
ἰεγργοίδίίοη, σι [Π6 δάυποῖ Ὠοϊ]οη8 οὗ ρτγοϊδοίίηρ, 
σἤοΓΙΒῃϊηρ, ΚΙηάΪγ ἰγραιϊηρ, ἑακίηρ ᾿η10 ἔδυ 18 Γ 1η- 
(Θγοουγβϑα, ὅζτο., τδγ, 1 (Ὠ1ηΚ, Ταργοϑθηΐς 6 56η868 
ἰηἰοηἄοα. Τῆδ νοτζγα 18 ιι1864] ΠΘΔΥ]Υ ἰη (ἢ6 58016 Πη8Δῃ- 
ΠΕΡ ᾿ηΐγ. 1ὅ,7. Τπογα 18 αἷδο ἃ Κιηάγεα ρᾶ888ρῈ δἱ 
Ὁ]. 6, 1. καταρτίϑετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραότη- 
τος. 8368 8Ϊ50 8. 27, 10. 64, 4. 78, 24. δερί. 

1. μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμών. Οη {Π6 ᾿πίρΓρτο- 
Ἰδίίοη οἵ 686 ψογα8 (οιῃιηθηίδίοῦβ ἃγο ηοΐ ἀρτϑοά. 
ὙΠοορηγ!. (ἔοι ΟἾγΥ8.) Ἂχρ δίῃ : μὴ διακρινόμενοι 
ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ, καὶ σκανδαλιϑόμενοι, καὶ λογισμοῖς πολ- 
λοῖς ταραττόμενοι" ἀλλ᾽ αἷς ἀσθενῆ ὄντα πάσης ἐεῤοκείας 
ἀξιοῦντες, Ἀοβοηπι. (τοι Κηδίςσῃ0}}}) ΓΘ 6Γ8 : “6 
ἴῃ 1ρ81}8 βϑθηϊθης δ οἰΓΙοϑὰ πα. Γα[18, ΘΠ] 6 86- 

Ὁ Οτοίυθ, Πούγαυασ, Ἂχρ]αΐῃβ ἱζ : ““ Οἱ (ἢ 518 δηγλπὶ φυλάει 
ΙΏΡΙΟχυθ δῖ, βειὶ ποη οπληϊᾶ ἃ (}͵ϑῖο, αι. ϑρίγια εἶὰ8 γανεϊδία 
ρμεγηοβοῖϊΐ, ργωςσίρμυὸ νογὸ χτγϑίογίαμα |Ππὶ φιοα δερίϊιηο σαμρὶῖα ἀρὲ- 
εχ ςορῖῖ Ῥδυιϑ,᾿" 
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᾿ψογὸ ἀδηγηδί 18." ΔΙιακρίνειν ὮΘΓΘ 5] 9η1ῆ68 ἀ)γμάϊσανο ; 
ἃ8 ἴῃ Μαῖίϊ. 16, 8. 1 (οτ. 6, ὅ. Κορρα τοραγάβ {Π6 
ΨΟΓΩ5 ἃ8 θαυ ϊναϊθηΐ ἴο ἄνευ διακρίσεως καὶ διαλογισμοῦ. 
Οιδογε, ποννονογ, ἃ8 δίδάθ 8η4 ὝΓΠΟΓ, γοηάϑσ : “ ποῖ 
ΜῈ ἃ νίαν ἴο {ῃ6 δρίίδίίοη οΥὗὨΎ ἀου 1] αιιοβεῖοη8, 
ΟΥ̓ Πηρτγοῆϊςα!] 6 υ.56 685 αἸ80ι1581 05." ΑἸ] οὗ ἴῃ 686 1ῃ- 
ἰογργθίδι 98 ἅτ 80 Π 0] ΘΠ ἘΥ ἀρτοθαῦϊα τὸ {6 σοη- 
ἰοχῦ ; Ὀυΐϊ 1ἰ 15 Ποῖ ΘΑΒΥ ἴἰο ἀείδγππα τολέοί γ16} 48 
{Π6 ἰγυιδϑὲ 86η86, βίποθ 6 δχργοββίοη ἀδθνίδίεβ ἔσο 
(ἢ68 ρσεοῆθγαὶ ᾿δμς ἐογμοπαί. “ΓΘ 86η86 18 ργοθαΌ Υ 
θεβί γοργοβθηϊθα Ὀγ Μτ. Ψα ρυ : ““ θα] οι πἰπι ἠοΐ 
ἴῃ 1Π6 ἀϊβουβϑίοη οὗ δρϑβίγιιβα δηκ 8.016 σοηίγονογ- 
8165.᾽} 

. 9. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὃ δὲ α. Δ. ε.« ΤἢθΘ 
ἈΑροϑίϊβ πον 1{ΠΠπ|ϑἰγαῖθβ {π6Ὸ {πϊηρ ΟΥ δὴ ὀχδιηρίο, 
8Π6α ν1}Δ] βϑῆοννβ ΨΥ ἢ6 88 σνεοὴ [Π6 ργϑςθρί. 
ΤΠ βγηΐαχ ὃς μὲν--- δὲ, [ῸὉΓ ὁ μὲν---ὖ δὲ, οτ εἷς μὲν 

ἕτερος ὃξ, ἀδβογνββ δἰζθηζίοη : οἡ ψηϊςῃ, δηα [18 ΚΙἢ- 
ἀγβὰ ρῆγαβθ, ϑ82εὲ6ὲ Μεαί(ἢ. Οτγ. ἅτ. Ρ. 419. δηὰ ΨΊρογ. 
5.11. [115 σμιοῆγ ἐουπά ἴῃ {π6 ἰοῦ Οσταθκ ΓΙ 6 Γϑ. 
ΑὮ Θχϑῖηρ]α ἔγοηι ΡοΪγ Ὁ. 15 οἰϑα ὈΥ ΚΟΡρϑο. 

2. πιστεύει Φαγεῖν πάντα, “418 ροΓβυδάθα ἴο οδῖ, 
ἀπ Κ8 ἢ6 τὴᾶγ οδί." ΤὨ]8 βθϑίηβ δη ἸΔἸοῖ σαὶ ἜΧΡΓΘ8- 
βίοῃ. Βυ' πάντα ἰ5 τηρδηΐ αἷΐ τηθϑι8 ΨΠΓ Ποῦ αἸΒΟΓΙ πη]- 
Ὠδίϊοη, ὄνθ (Πο86 ἔοσθι θη Ὀγ τἢ6 Μοβϑὶς ἴδν ; 
ΟΥ Ρογῇδρϑ, στ ἢ ἃ νιον ἴο ἰῃ6 ορίῃηἱοη8 οὗἉὨ (ἢ6 Ε8- 
86η68, Μεσἦ, ἃ8 ψ6}} 8ἃ8 νϑρϑίδυεβ. αἀιηπιοη {πη Κ8 
{πὲ (Π6ΓΘ 18 Πόσο γϑίδγθησα ἴο 16 οοριπιοῦ δασέα 
τιθὨςοη64 ἴῃ 1 (οτ. 8, 4. 8564.» ἃ ψ ΠΟ Π 80Π16, ἔγοιη 
ἃ ἀτγοδά οἱ ραγίακΚιηρ οὗ τηϑδί ψ]οἢ Πδὰ θθεη οἥδγοα 
ὉΡ ἴο 140]5, αὐρϑίαϊποά ἔτγοιῃ 8}} ἰοοά δυΐ νερεϑίδ Ὁ] 68. 

8. ὃ ἐσθίων τὸν μὲν ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω. Αἱ ἐσθ. 
τηιιϑὲ 06 Ξυρρ!1εα πάντα. ᾿Εξουθενείτω, “5861 αἵ ηουρῇϊ, 
(6ϑρΐίβθ, δηά ἀοσρυπί 88 ΒΡ ΓΕ Ἰο8." ΚΚρινέτω, ἔοτ 
κατακρινέτω, ““ ΟΠ ἀρ 8ἃ8 ἱΠΊΡΙΟυ8 8Δη4 ὑηψογί ΠΥ 
οὗ {π6 ἴἌνοιις οὗ οὐ." ΒΥ προσελάβετο 15 τηρδηΐ, 
“ ἢ859 γοοοϊνρα ἢ, δοσορίρα πίη, δάμη 6 ἢ] πὶ (0 
186 Ὀοησῆϊβ οὗ {6 ΟΠ γιβϑδη σοὶ ρίοη, ψιπουΐϊ 8.Ὁ- 
Ἰοςείηρ Ἀπ ἰο ΔΗΥ͂ Γαβίγα  πί8 ἴῃ γοβρθοῖ οὗ βιιοἢ γα] 
ΟὈϑογνδησορϑβ." 
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4., σὺ τίς εἶ, ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; ΤῊ]8 Β66ΠῚ8 
ἴο 6 8 ρορμίαγ' ἴοττη οὗ βρθθοῖ, δαυϊνα]οπί ἰο, ““ ὮὈΥ͂ 
νι αὐ τρις ἀοϑὲ ποὺ ρῥτγείθηα ἴο Ἔχϑγοῖβα ἃ ρχίνι] ρα 
οὗ Ἰυαάρτηρ δηοῖθοῦ τηδη᾿ 8 βεγνδηΐ»" Ὑεί δχδιῃρ]εϑ 
οὗ σὺ τίς εἶ; οσουτγ 1ῃ {{|| (5815 84] ψ ΓΙ ΘΙ8. ᾿Αλλό- 
τριον 18 Ῥυΐ (48 ΚΟρρΡα οὔϑβογνθ8) ἔοτ ἀλλοτρίου κυρίου. 

Ὦ ΘΧΔΙΏΡ]6 Δρῥοβίίθ 1ῃ τεϑρθοΐ οὗ (6 ἐλέη, 88 ψγο}} 
88 ἴῃ6 ἐχργοαδίοη, 18 σίνθη Ὀγ 'είβ8. ἔγσοῃῃ Χϑηῃ. ἀβ 
Βορ. Αἰ. 1,10. ὧν τις τύπτῃ τὸν ἀλλότριον δοῦλον, 
γραφὰς εἶναι κατὰ τὸν τυπτόντα. 

ΑΒ ἴο {δα εἰδιιϑβα τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει, 
Οοιηπιοηίδίογϑ ἃγα ποί αυϊ]}6 ἀρτοοά Ὡροη 108 56Ώ86. 
Τῆδ Ὀαβ8ι ἑουῃά δα ορίηϊοη 866Π18 ἴο Ὀ6, (δῇ (ἢ 6 [6 ΓΠ8 
86 Ἰυα]οίαὶ, δηα βρη ν, (Π6 ΤΌτγπλογ (ο αὐέ γίρλέίῳ, 
οΥ β8ἰδηὰ ἴῃ Ἰυάριηθδηΐ ; [ῃ6 ἰαζίοτ ἴο "6 ἴῃ 1ἢ6 ψτοηρ, 
ἀοἰϊπομοτο, ἴο [411] ἴῃ Ἰυάριηοηῖ. Νον {(Π6 ῥρῆγαβθ 
δέαπά ἐπ )μάσπιοπέ οἴἴδη οσουτβ η ἴῃς ΟἹά Ταβίδιη θη. 
Βοβθητ. δχυρίδι 8 τἢ6 ἴθγπὶ στήκειν ““ Παγίι8 δῃϊγαὶ 
6886, ραΓϑαϑι18 46 βυᾶ 8θηίθηςἃ, γϑοέὲ ἀρογ; αῃὰ 
πίπτειν, ἱησογέμ5 ΟΥ̓ΤΑΡ 6." Τἢδ βοηζθηΐ 15 (ἢ 8 Ἰαϊὰ 
ἄονη ὈΥ Κορρε : ““Νοη δϑβ[ πὶ ᾿ϑουηι8 'Ρ88, 4} 
Ροβϑίζ δι ιπὶ αυβοϊνογα δι σοπαθιηηδγθ." 

4. σταθήσεται δὲ. ΤἬὮΙΒ πηϑὲ Β6 ηἀοΓγδίοοα ἴῃ Β0}- 
βαγνίθηςα ἴο [ἢ6 ᾿ηἰογργείδιοη οὗ (ἢ 6 ἔὈΓΠΊΟσ οἶδι186. 
ΤςοΚο στοηάογβ 1: “ ἢ6 5[Π4]}} βίδηά ἰῇ {π6 ἔδυἶῖν.» 
Βαυΐ ἴον {1118 βίρῃ: βοδίοη ἴῃ 6 γα 18 Ὡ0 δυ(Πουίίν. Ἐο- 
Β6ΠΠ1. [Δ Κ68 10 ἰ0 τη68ῃ, ““ ἢ]Β ὈΠΟΘΓίΔΙΠΓΥ 5804}} 6 
τοιηονοά." Τίι8, Ὠονονοσ, 15 οὔβϑουτο δμὰ ἀυδίοι. 
7 τιιιϑῖ, 1 (1, βρη ν, “ς ἢ6 88}4}} βίδηᾷ ἔλϑί, οσΣ 
8881} θ6 ἢ6]4 ἴγβο οὗ δίαπιθ, δι! ποί 6 ριιηϊβῃθα."Ὲ 
(ϑ8εθ Μεαοκηϊρῃϊς δηὰ Κορρθ) ἊΑιηπιοῦ νϑγῪ νγε]} 
ῬΑΓΔΡΏΓΑΒΘΒ ἰΐ : ““ΠΘαΠ6 ΘηΪπὶ ἴ8, 4] 86 οἷθο 4ι18}1- 
ουπαια ΡΟ] οἱ Ρο888 πορανογιί, ργορίογοα οδάσϊ βθη- 
(6π|18; Ροϊοδί θηΐπὶ [2)οὺ8 διιη δῦβοϊνθγθ, νοὶ βἰῃθ 
Ιερ18 Μοβδῖοβξβ ορβογνδί!οῃθ." 

ὕπάοι δυνατὸς, αὖίο, 18 4130 σοιῃργοῃοηάοαά εοίἐ- 
ἰΐηξ ; 88 δἰβεύῃθιθ ποτ ἰδη ΟςΘ ἰῃ (6 Ερίβι16. 

ἘΠ 80 ΟἌΓΡΖΟν υἱηἀογϑίβηάβ (Π6 πΌΓα, ἐχρ] αἰηΐηρ,, ““ οοῃείβίεξ ας 
βιΔ Ὁ} ἸεῖΓ ;" “Πεὺϑ βυσοιγγοῖ ᾿π) 60} }Πταῖ6, υἱ στήκῃ, δέοί ;" ““Θοὰ 

Ψ}}} ποῖ σοηάοιηη ἰΐΠ), ΠΟΓΣ Ρεγηὶ Πἰῃ ἴο [Ἀ}} 80 ἃ8 ἤδνοσ ἴο εἶϑε 
ΓΤ Υ ἊΝ 
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8011, 28, δυνατὸς γὰρ ἐστι ὁ Θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι 
αὐτοὺς. 

ὅ. ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν. Ἠρτα [ἢ8 56- 
ΨΟΙΌΓ, ΟΥ [Π6 ἰαχογ ἀϊβοῖρ! πα οἵ (ΟἸΓΙβι ΙΔ 5 ἴῃ {ἢ6 
οὔβθγνδηςσα οὗ Ἔχίθγηδὶ σΐθ8 15 :Ππϑἰγαίθα ὈγῚ δηοίῃοῦ 
ΘΧΔΠΊΡΪΘ, πδιη ον, 88 σοηίδὶ 64 ἴῃ αἰβιϊηοἰίοη οὗ ἀαῳϑ 
885 ΜΙ] 48 πιεαΐίβ (διοἢ 8498 ἴῃ6 ϑδαῦρδιῃ, ῬάΆββονυοζ, 
Ῥρηϊζοοοβί, σκηνοχηγίαι, 8ι6.), τ Ὠϊοἢ βολα Πα] ἃ οί ἰος 
(Δ οἰποῖθ, δηά πιλίπίδιηθα ἰἢδῖ οἡ (ἤδη {ῃο γα 
ϑῆοι" ἃ Ρ6 δὴ δρβίϊηθησα ἴγοηι 41} νου, δηα ἃ ἀονοίοὰ 
αἰίδηϊοη ἴο (6 Ψψοσβῃρ οὗ ἀοα." δὸ Τδοορῇγὶ. 
186. Ἦσαν τινες νηστεύοντες, ἣ καὶ τῶν χοιρείων ἀπεχό- 
μένοι ῥητάς τινες ἡμέρας" ἕτεροι δὲ πάντοτε ἐσθίοντες, 
οἱ καὶ κατέκρινον τοὺς νηστεύοντας. Περὶ τούτων οὖν φη- 
σιν, ὅτι ἄλλος ἄλλως κρίνει, καὶ ἀδιάφορόν ἐστι τὸ πράγμα. 
ϑυσἢ 15 [ἢ6 σοτηπιοη ἰηἰεγρτγοίδίοη, ποῦ ΚΟΡρρο, 
Ὠονονογ, ἀδβογίβ, δηα {(Π1ηΚ5 (ἢδ[ ἢ νογ. ὅ ἃ 6. (ἤθεα 
185 σοηϊδίηθα {Π6 5816 β6ῃιπ|δηΐ, (ὨΔΠ16]Υ, ΘΟΠΟΘΓΏ- 
Ἰηρ δρϑίίϊηθησθ ἔτοπιὶ ἔοοά,) ΟἿΪΥ ἃ {π||ῚῸ δ᾽ίθγθά. 
“ς Ἐὸτ (84Υ8 ἢ6) ἴῃ 4}} (6 ταβϑὲ οἵ [ῃ6 οσἰαρίοσς {Π6Γα 18 
ΠῸ {τίμα τπηϑητίοη οὗ αϊδέϊποέϊοη 9.7 ἀαψδ, Ὀὰΐ, οη 
1π6 σομέγαγυ, (ἢ6 ΑΡροϑι]6 οἴδθη γϑίυγη8 ἴο (ἢ6 ἔοτ- 
ΤΟΥ ΟΠ6, οὗ αδεέξπεποο ἤγοηι ἤεδ ἢ." ΓΒ τθαβοηίηρ, 
ΠΟ ΟΝ, 18 ΒΟΔΓΟΟΙΥ σοηοΪιϑῖνθ.Ό ΤΠΘγ 18 (48 Βο- 
Β6ΏΠ). ΟὔὈΒΟΓΨΘ8) 20 σδῦβ6 ΨὮΥ [Π6 ΑΡοϑβί]β βῃου! ἃ 
ποῖ, δίϊογ ᾿ηἱουροβίηρ δηοίΐπον δαἀπηοηϊζοη, γανοσί (ὰ 
{Π6 ἔογηογ ϑυ00]6οῖ. Α8 ἰο ψῆδὶ Κορρθ, ἢονενοσ, 
ΒΕΥ5 ΟἹ (86 δὐβιίίποησο οὗ (γιβιίδη5 ἔγομη ἢ 6βἢ οἡ 
οογίδίη ἄαυβ, 10 18 σοηῆτιηθα ΟΥ̓ ΤΠοοαογοῖ, ψἢοβα 
ΜΟΓ8 ἅΓ6 ἴΠ686 : Οἱ μὲν γὰρ διηνεκῶς Ἴπεχυτὸ τῶν 
βρωμάτων, οἱ δὲ ἐνίας ἡμέρας. ΝΑΥ͂ 4180 Ὀγ (Ὠγγϑοβῖ, 
201, 88. ἐνταῦθα δὲ μοι δοκεῖ ἡμέρα καὶ περὶ νηστείας αἷ- 
νίττεσθαι. ΚΚαὶ γὰρ εἰκὸς τῶν νηστευόντων τινὰς τοὺς μὴ 
νηστεύοντας κρίνειν διηνεκῶς, ἢ καί ἐν ταῖς παρατηρήσεσιν 
εἰκὸς εἶναι τινὰς τοὺς ῥητὰς ἡμέρας ἀπεχομένους, καὶ 
ῥητὰς ἐχομένους. ὙΌΕ ΙΝ ὉΡοη [Π6 ΨΜΏΟΪΘ, {18 :ηέοτ- 
Ῥγοίδιίϊοη 86επ|8 ὁ ἄδθβεσνθ ἴπ6 ργϑίδγθῃηςθ. [ὲ 15 
ΨΟΓΊΏΥ οὗἉἨ ορβογνδίίοῃ, {παὶ ΓΠΘΟΡὮΥΪ., 0 ᾿νοα ἴῃ 
8η δρ6 ΨΏΘΩη {Π6 βυϑβϑίθπι ψῃϊο Μὰ 64}} ῬΟΡΘΓῪ νγὰ8 
Ῥτοίυ ἴαγ δάνδηςεα, ἔραγίῃ] 1[θϑὲ [86 ΑΡροβι]θ᾽ 5 γογὰβ 
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βῃουϊά Ὀ6 βουρῇϊ ἴο το δῦ Ὡυραίογυ ἐδ6 οὔβογνα- 
(ἴἸοὰ οὗἁ (ἢ6 [818 δη)οϊηρα ἴῃ {πὸ Βοιηϊδῃ Οδατοῇ, 
8105 ἴῃ (οΥ 8οπ16 ἰαἴογ Βοπιϑηϊβίβ [0 Γ ἢ), νι του 
ΔΩΥ ΔΙΓΠΟΓΙῪ ἴγοιῃ ΟΠ γγυβοβῖ. οὐ ΔηΥ οὗ {Π6 ϑαγὶγ 
ἘΔΙΠΟΓΒ : ταῦτα δὲ συγκαταβαίνει αὐτοῖς, διὰ τὸ νεόφυτον 
τῆς πίστεως αὐτῶν. Α αἰδιϊποίίοη (ΓΌ]Ὺ «6ϑυϊἰςαὶ ! 

δ. κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν. ΚΟρρΘ Πογα ποίϊςϑϑ 
{π6 παρὰ “ἢ δὴ δοσιυϊξαι ἑν δ᾽ ἤῇ {Π|9 8βθῆδα οοηρανϑά 
εοὐέἠ - Δηαὰ Πα τοίδγϑ ἰο γέρον. ἀ6 [ἀϊοί δ. οἢ. 9, 6. 
Ης νου ]ά, ἴοο, βυραια ἀγνότεραν, διαφωρώτεραν ἄλλην 
ἄλλης ἡμέρας. Τῆς ἀῦονα 86η86 οὗ παρὰ ἰ8, ἱπάοοά, 
[ουηδ ἴῃ {Π6 ΟἸ β81σαὶ ψγιΐογβ: θὰ {Π6 6}}1ρ818. οὔ 
ἀγνότεραν 15 Ὡοΐ ἃ ΠΠ|16 Πατβῆ. ΤΠδΔί ψογὰ 586 6πὶ)8 ἴο 
θ6 ἐπιρ[ϊοά τῇ ἴῃ6 παρὰ, ψῇῃϊοἢ ποῖ ΟὨΪγν βρη !ῆος ἐλαη, 
θυΐϊ πιογὸ λα, 1.6. δεέέον" ἐδαπ, Κα ὑπὲρ ἀπά {86 
Ηεῦτ. ἴ. ΟΥ̓ {ῃϊ8 8686 866 δχδη)ρίθϑβ ἴῃ δοθίουβ. 
Τ,6χ. ἴῃ νοςα. ᾧ ὅ. δηά οοηβιυ ξ {ἰἸ6 ΡΣ] ΟΙ]ορ βί8 {Π6 ΓΘ 
αυοίεά. 
: Ι͂π {Π|Δ δηυ{Π|6{1684] οἸάιι.56 πηυϑὲ Ὀ6 Βυρρ] 64, 45 {πΠ6 
σοηίοχί ΓΘ 01Γ68, ἴσην, 1. 6. ““ΘΟ]ΌΔΙΪΥ ΔΡΡγοργίδίθ ἰο 
ΓΟ σου ΡυΓΡΟΒ68.᾽" 

ὅ. ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ πληροφορείσθω. Ἡδτα 
θη {Π6Γ6 18 ἃ δγδυϊέψ οἵἨ ΘΧΡρΓΟΒ5ΊΟη Ψ ΠΟ ἢ ΓΟΟα 68 
(δὲ {Π6γα βῃου! ἃ μ6 βυρρ!!εἀ ἔγοπι ἐδ οοῃίοχι (88 
Κορρδ 8ιιρᾳεβϑί8) ἐσθιών καὶ μὴ ἐσθιῶν, κρίνων καὶ μὴ 
κρίνων ἡμέραν. 

ὅδ. ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ πληροφορείσθω.. Οἡ 16 86η86 οὗ 
{Π686 Ψογάβ [6 Γ6 ἢδ8 Ὀδθὴ το ἢ νϑγὶ ον οὗ ορίηίοη. 
Μδηγ Οοιηιηθηίδίοῦβ, 88 Εγαβιῃ.. ατοῖ., δηα 1) ο.αν., 
ἴδκα (ἢδ8πὶ ἴο πη6 8}, ““ ἰδῖ δνθΌΥ πῆδη γα Υ ΘΏ]ΟΥ ἢ 8 
ΟΥ̓ 56η( πηθηΐϊ," Απηά Οτοί. {πῖηκ8 (ἢ6 ΘΧργθβϑίοῃ 
οαυϊναϊοηΐ ἴο ἴΠ6 ΗθφΌτ. Ἴ:Ὁ ὨΝΝΝ ΩΣ ὉΝ ; δηή 6 
οἰΐ65 Εςς!]. 8, 11. ἐπληροφορήθη καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώ- 
που ἐν αὐτοῖς τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν. ΗΘ 4180 σΟΠρΡΑΓΟ8 
8. βαῃ{ἰπχεηΐ οὗἩἁ ἔναηι!: καὶ πρὸς μὲν τούτους ἀρκεῖ λό- 
γος εἷς ὁ παλαίος, Σοὶ μὲν ταῦτα δοκοῦντ᾽ ἐστιν, ἐμοὶ δὲ 
τάδε. Απηά Δῃηοίῃογ ἴτοπὶ δορθος. Ὅτῳ δὲ μὴ τάδ᾽ 
ἐστιν ἐν γνώμῃ Φίλα, Κεῖνος τ᾽ ἐκεῖνα στεργέτω, κάγω 
τάδε. ηεῖϑ., ἴοο, ΘΟΙΏΡΑΓ 68. οη6 ἴοηι Ρ]αΐ. (. 2. Ρ, 
14 Α. περὶ μὲν οὖν τούτων, ὅπως ἕκαστος αὐτὸν πέπεικεν, 
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οὕτως ὑπολαμβανέτω. ΤὨ8. ἰηίογρτοίδίίοη, Ποίγανοσ, 
866 8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ϑναγγδηίθα ὈΥῪ {Π6 σοηίοχί. ΟἸΒοΓβ, 
δυῖ 1685 Δἀπη1551016, τηᾶῪ Ὀ6 βδθὴ ἴἢ Ῥοϊθβ. Τῇ ομβ 
Τηοϑί ἀργθοαία ἴο (6 σοηίοχί 868 ἰο δ6 ἐπὶ 
δήορίοα Ὀγ (ἢ6 δηζί'ϊϑπὲ αγοεκ (οιμπιθηΐδίογβ, 4180 
ΨΜαῖδῦ!. 6 Ὠϊου, Κορρο, ἅς., δι ον, “ φυΐβηι6 ἀ6 
9.8 ΔΏΪΠ}1 Βοη(θ ἃ σογίιι8 ἤδγὶ βίυ θα." 6 Πῖδθα 
ῬΔΓΔΡΉΓΑΒ68: “Θυιὶ (168 εἴ οἷ 08 πο ἀἸβοθγηϊ, ἰδοὶας 
Ιά αυΐα ἀ6 ᾿Ιθογίαία ΟΠ γιβιϊδηᾷ ραϑγβυδβυβ οϑί δρυά 
τηθηΐϊθπ βυ8πηη. Ουἱϊ δάδυς ἀϊβοοθγηιϊ, [δοϊδὶ ἰάθη 
4υ1 Ιδροὰ νίρογα δάξδιις ἢ δηϊπιο ρεγϑιιδϑαπι Παῦεῖ. 
Θιυΐϊδαυα αυδά ρογϑυδβα ρα ρίασογα 1260, ἔδλοϊαί.᾽" 
δὸ {Παἴ, προ {πΘθ ΨῃοΪα, (8 86 η86 18 ΘΟΓΓΘΟΙΥ 
Θηουρὶ γοργθϑθηίθα 1ῃ ΟΣ σομμηοη νογϑίοη : “ [,ἱ 
ΘΝΘΣῪ ΟΠ6 ὑ6 ΠΥ ρογβυδάεά ᾿" ἢ 18 οῃ τη." Ὁ τ. 
ΣΟΥ νΟΓῪ Ὑγ6}} ρᾶγαρἤΓΑ868 : ““ [,δἴ ΘΥΘΓΥ ΟΠ6 δοί 
ψὶ ἢ [Ὁ] 688 οὗἩἨ ρΡαγβυδβιοη {Πᾶς ἢ6 ἀοῖἢ ψῇδὶ 15 ]ανν- 
[0]. 

Ὁ. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν, Ἰζυρίω ᾧρονεῖ. Μ΄ 6ΓΒ68 6 δ. 7 
ΓΘ ῬΑγΘη(Ποιοαὶ ; 8Δπηα (48 (τ 8 Οὔβογνθ8) (ἢ 6 
ΑΡοϑβί!α ἤθγθ σοῃ]οῖη8 ΘΧΔΠΊρ0168 οὗ Ὀοί (Π6 ἀἰβογθ- 
ῥϑηΐ βθῃι(τηθηΐθ, 85 Ψ6]Ϊ Ἰῃ Γαβρθοῖ οὐ ἄδυβ, 85 οὔ 
Ιη6 8.8, δηἀ βῆογγδβ, ΟΥ̓ ἃ ΠΕ γϑᾶβϑοῃ, [ἢδί [ἤο86 ψγῇο 
ἴη 1Π|8 1Ιηϑίδποα (ὨϊηκΚ αἰ γθηἾΥ τοῦ οδοῆ οἰδοῦ, 
οὐρὰΐ ποΐ ἰο ἀδβρί86 οὐ σοηίθηηηῃ 906 δΔηοίδοτγ. 

ΤῊα πιρϑηϊηρ οὗὨ ὃ φρονῶν τὴν ἡμέραν 18 μ]αίη ἔγοτα 
(Π6 σοηίοχί: μι {ΠΘΓΘ 586 6108 1η ἰΐ δὴ 16]οίςαὶ δηά 
Ρορυΐαγῦ υβ6. ΤῊ ἰδτγπὶ ᾧρ. ΠΥ Ὁ6 ΘΧΘΟΙΎ ρᾶγα  ] 6] οά 
Ὀγ ουὖἶἦ νοτῦ ἐο μιϊπά. 1116 56η86, ἔἤ6η, 15: “ἢ6 Ψ ῇῆὴο 
τιὶπασ, ΟΌβογναϑ, Καορϑ ΠΟΙῪ 1Π6 ἀδγ." 80 παρατη- 
ρεῖν τη (ὐΔ]. 4, 10. 

Κυρίῳ [5 ἴογ εἰς τὸν Κύριον, διὰ τὸν Κυρίον (48 ΤΠ6ο- 
ΡὮΥ]. ἜΧρ αἰ η8), ““ ΨΠ|} 4 γοΐίθγθησα ἴο ἴῃ6 ],ογά, πὰ 
Ϊἴῃ οὐδάϊοπος ἴο ἢϊ5 υπάἀογβίοοα ψ|}}. Τα οἰδιιβο 
εὐχαριστεῖ τῷ Θεῶ τηυδὲ 6 δοσοιημηοάδίοα 80 88 ἴο 
ΔΡΡΙΥ Ὀοίἢ ἰο [86 ὃ ἐσθίων δηὰ (8 ὁ μὴ ἐσθίων. [πῃ [ἢ 6 
ἔογίμθι σᾶβ86 [6 86η86 185 μ]δίη, δηά γοϊδίθβ (1 {Ππ1ηΚ, 
Ὀοίἢ ἰο [86 γοϊατγηϊηρ [ΠΔῊ ΚΒ ἔὸγ {Π6 ἔοοα," ἀπά ἴο [ἢ 8 

ἘΜῈ ἃ γοίογεηςθ, ἴοο, ἰο {Π6 υἱεδδίπρϑ {ΠεΡεὮΥ θυ ρροθθά ἰο ὃς 
ἱπηραγίε ἰο ἰς. 8.6 Ὀευί. 8, 10. δῃά 1 Τίια. 4,4. (Αὐμβιοῃ.) 



174 ἘΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙΥΡ. 

ΟὨ τι βϑυίδη ΠΡΟΓΕΥ οὐ υπητοβίσοἰθα ραγίοἰραίίοη. ἴῃ 
{πΠ6 ἐαέξε)" ο8868 16 56η86 18 688 οὔνίουβ8. 6 Ὀοβί 
Οοπιῃπηοηίδίοῦβ Θχρ δίῃ : “ γοίυγηβ (ἢ 8ηΚ8 ἴο οά ἴοι 
{6 οἰ οὗ ἀρβιπθηςθ." Τῆδ βοορα οὗ [6 ρᾷ588 096 [8 
Ψ6}} ἐγαοδὰ Ὀγν ΤὭΘΟΡὮΥ]., 88 [Ὁ]ον 8 : Ἔν βητοῦμεκ 
μόνον, ῷησιν, ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν τὸ πρᾶγμα γένηται, καὶ εὐ- 
χαριστώσι τῷ Θεῷ, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων καὶ ὁ ἐσθίων" οὕτω 
γὰρ γενόμενον, ἀδιάβλητον ἐστι. ὅδ0 4150 (ἸὨγγϑβοβί. 202, 
18. οὐ περὶ τὰ καίρια τὸ πράγμα ἐστι, τὸ γὰρ δητούμενον, εἰ 
διὰ τὸν Θεὸν καὶ οὗτος κἀκεῖνος ἐργάξεται, εἰ ἀμφότεροι εἰς 
εὐχαρίστιαν τελευτῶσι" καὶ γὰρ καὶ ἐκεῖνος καὶ οὗτος εὐὖ- 
χαριστούσι τῷ Θεῷ" εἰ τοίνυν ἀμφότεροι εὐχαριστοῦσιν, 
οὐ πολὺ τὸ μέσον. 

ἢ. οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ἔξ. [Ι{ 8. ρῥίαίη {παῖ ὈῪ 
πὸ 0Π6 8 τηδδηΐ πὸ Ολγρίβέϊαπ. Γῆ 86η86 οὔ {6 6χ- 
Ὀταβϑίοηβ ἑαυτῷ δὴν, 8Π6 ἑαυτῷ ἀποθνήσκειν, 18 Β65ῖ ἀ6- 
(γα η64 Ὀγ (6 σοηίοχί. 6 ἔὈΓΠΊΘΓ Ὀ ΔΙ ΗΪΥ βίρὩϊ- 
Ά68, ““ἴο |να δἴϊοσ οἷγ οσῇ Ἰυπάριηοηΐ, ν11}}, δηά ρἰθα- 
5.Γ6. Ἐ ΝΟΥ (6 ἀαίίνο ἀδρθηάβ προη ἐκὶ, ἡ Ὠ]ςἢ 
οἴϊθη [88 {Π8 86η86 οὗ οοηγογπιαδίψ ἐο. ΔΜῚ ταβρϑοῖ 
(0 16 οἰαιι86 ἀποθνήσκειν τῷ Θεῷ, 15 πηδαηίηρ ἰ5 ποῖ 
80 οἶθασ. [ἴ{ πιᾶὺ 6 ὑδ8ί υπαεοτιβίοοα 61; ορροσῖϊίοὶ 
τπουρσὰ οὐ (ἢ6 Ἔοχδοῖ βιρηϊῆοδίίοη (ὁ Ὀ6 δβϑιρηθα 
Οοιμπηθηίδίοιβ ἃ ἢοΐ αι ἃρτοοά. Τὴ 5686 
Β66Ιη8 (0 δ6 [Π}18: ““ΝΟ ΟΠ6 ἢ88, δἱ ἀ681}, ΔΠΥ͂ ΡΟΕΓ 
ὈΥΟΓ Ὠϊη561 δηά ἢ]5 δῖ 1ἢ δηοίποσ βία οὐ οχίβί- 
666, ὨΟΓ Οα8868 (0 ἀδραπα (0Γ δνδγὺ [πϊηρ ὕροη 
Οοά, Ὀγ ψῆοπι [6 18 ἴο 6 Ἰυάροα." Κορρα ντᾶρβ 

- Τιῖρ Ῥειδίοἷ ἢ 885 1}Πυδίγαϊο ΟΥ̓ ἃ σοϊηρδτίδοη τῖϊ ἢ δανογαὶ 
ΟἸαβϑῖοαὶ ρβββαρξϑβ; 88 Μεηδηογ 80. δῖο". 190. τοῦτ᾽ «ἐστι τὸ Φῇν, 
οὐχ ἑαυτῷ ξῇν μόνον. ῬΙυῖ, 1, 819 ν. αἰσχρὸν γὰρ δῇν μόνοιε 
δαυτοῖς καὶ ἀποθνήσκειν. Ἐυγίρ. ἴοῃ 646. ἔα δ᾽ ἑμαντῷ δῇν, ἤδη 
γὰρ ἡ χάρις μεγάλοισι χαίρειν, σμικρὰ θ᾽ ἡδέως ἔχειν. Βεδί 68 δενε- 
18] ραββᾶρεδὲ ἔγοζῃ ἴδε 1δἴΐη ΟἸδϑοίοβ, ἰῇ ν Ὠϊοἢ ΟσσΌΣΒ ἴἢ6 ΡὮΓδδα 
οἵσοτε εἰδὶ, ἐἰδὲ, δις. Κυρξα, ἴοο δρροβί(εἰγ σοπιραγοβ Ὀεπιοβί. δά 
ῬΏ]). Ἐρίϑῖ. Ρ. 66. οἱ τὰς παρ᾽ ἐκείνον δωρεὰς οἴκαδε λαμβάνοντες, 
οὖκ αἰσχύνονται Φιλίππῳ ξῶντες. Απὰ Αητρῃοη δΡ. ϑῖοῦ. 66. Ρ, 
4424. ““(εγῖα δἱ σηΐῃὶ σοῦρυϑ 8]}6ΓΌ 2, 4118]6 τη πὶ οδῖ, δοοεάεγοί." 
Ὑνεἰδίεΐη 84:50 ΘΟ ΡΑΓΘΒ 8 8: αν βοηςδηὶ οὗ 6 δΌΒΙ ΠΟ] νυυγίοῦ. 
Αδοῖὰ 4, 92. ““Νοη (υὰ δροηΐξ [ὈγΙηδῖι15 68, ποη ἴυ νοϊυηΐϊδῖα 8- 
ἐυ8 68, Β0οη ἰυὰ νοϊυηίαϊία νἱνί8, πο (υἂ νοϊαηϊδῖο τοσοῦ ὶϑ, ἢοῺ ἴυλ 
γοϊυηταίῖο τελαϊζαγιι 68 Γαϊοηθη) Βδρὶ οπμγμῃίυτη σερυ." 
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ὋΡ (6 56η886 ἰοο Ὀτγοῆν, 1 {πΠηΚ, ΡΥ ἱπίογργοίηρ 
Ροίἢ ἜΧΡΓΘΒΒΙ ΘΒ 88 ΠΊΘΓΕΙΥ βρηϊγίηρ, “ (Πδι ν᾿ ΠοίΠοΥ 
αἰΐνθ ογ ἄθαδιϊ, 6 ᾶγθ 1 ἴπ6 ρονοῖ οἵ Οοἄ." Οτο- 
{108 ρᾶγαρἤγαβ68 {Π6 ρ8β88ρα (8: “ΟΠ ΓΙδίο 401 ΠΟ8 
5105 ἔδοϊΐ, οἱ νιᾶπὶ οἵ νἱῖδα οπηηΐϊα, οἱ 'ρ8δπ) τηοτ- 
(6Π1] σΟΏΒΘΟΙΆΓΟ ἀοροίη8, οἱ ρϑγαί: βυῃ)ι5. Αηά 
Ταυ]οῦ οὔβογνοϑ, [δὶ [Π6 ΑΡοϑβ16᾽8 δγρυπιδηΐ βίδη 8 
18 : ““ Ασοσογαϊηρ ἴο ἴδ ῥτγποΙρ[68 οἱ ἔτι! γα ΡΊΟΙ, 
δηά οὗὨ [6 ΓΟ γιβιίδη γα] σίου [ἢ ῥδγίϊσυἶαγ, 6 86 
ηοΐ ΟἿΓ ΟὟ, ΜῈ ἅΓ6 81} ΟΠ ΓΙ 51 8,7 Χ6 ἃΓ6 ἢ15 ἀἴ5. 1068 
Δ δι] 6οΐβ, δηα ἢϊ5 ψ1}} βΒῃου] ἃ Ὀ6 [Π6 στὰ ]ο οὗ οἱῦ 
σοηβοϊθηςοβ δηα ςοηάυςί, ΤΠογοίοσγο, 45 6 5που ἃ 
ποῖ πιᾶῖα ΟΌΓ οὐ ψ1}}5 ΟΥ ΒΘ ΠΊΘης8 ἃ ΓΪ]6 ἴο ΟἹΓ- 
βΒοῖγϑϑ, τηοὴῇ 1688 βῃουϊὰ ψ τακο {ῇρι 8 γι]θ ἴο 
ΟἾΠΟΓΒ; 858 1 ΠΟΥ 6 ΓῈ ἴο να ἴο 0.8, {πΠ6 βογνδηίϑ, 
ἴο ΡΑΥ͂ α8 οροάϊοηςθ. “.48Ρ18, δίϊογ ἰαυίπρ ἀοψῃ {Π6 
ΒΘΏ86 ΠΘΔΓΪΥ 88 ἃῦονο ἀοίδ]64, ἀγαννβ [6 σοΟΠΟ] 8: οῃ, 
“ὉΠ ογρὸ (ΟὨγίβίο [ηἴθρταπι ΓΟ  Παυ!π0}8 0 ἀ]οία τη, 
βὶς ἰθηϊ δία ογρᾷ 8105 ΟΡ δϑί, νϑγ. 10. 4] ἢϊ8 ἴῃ 
ΓΘΌυ8 Ποϑίσο 06] ο10 ποη βαηΐ 5076 ς(}.᾽ 

Τρδί Ὀγ {Π6 1,0» αἱ 18 ἤθγα τηθδηΐ Ολγίδέ, 15. ῥ]αίη 
ἔγοηι νϑῚγ. 9, ““σἤογα (οῦβογνοϑ ΚΟρΡΡΘ) 1 15 ργοῦδ}]6 
{παῖ (Π6 δαπιθ δοὶπρ νὰ8 σοηῃναογϑδηξ 1ῃ {Π6 τηϊηᾷ οὗ 
{π6 Αροβείβ δἵ νϑγ. 6. υηάθγ [ἢ6 ἤδπι6 οὗ Θοα," 

7, 8. ἐὰν τε γὰρ---σμεν. Ηδτθ [Π6ΓΘ 18 ἃ οοπέϊπις 

τ Αμπὰ ΟἌγρζΖον 86: 1. Νοπε 9 υδ ἰἱοεές ἐο πἰπιδε, ΝΟ οης ἰφ 
ἴο ΒΌΡΡΟΒε ἴῃδῖ ἴδ σαν ᾿ΐνα δηὰ δεῖ δοοογάϊΐηρ ἰο ἢ8 οὐννῇ ρ᾽εαβυγε, 
δηά ἰ5 ἴο ρκῖνα 8η δοοουηΐ ΟΥ̓ Πΐβ Δο[1008 ἴο ἢ0 Οἣδ Ὀυϊ ὨΪπηΒε!, Βυὲ 
γα Γηυδὲ ΘΟ ΟΣ ΟἿ δοίϊ οῊ8 ἴο ἰῃ6 ν}}} δῃηὰ ρἰθδαβϑυγε οὐ [πὸ [σὰ, 
δ σοηβί ον (δαὶ γα οὐρῃς (ο ΡῈ ἀονοίοα ἰ᾿ Ηΐπι, δηὰ Ἰἦνθ ἰῃ οὔβ- 
ἀΐδηςε ἴο Ηΐπ), δὰ (δαὶ γγ6 8ὴ4}} αν ἴο ρίὶνθ δὴ βδοςοιιηΐ οὗ οιἵιγ- 
86 Ἰνεβ8 ἴο ϊῃ). 4. Νὸ πιαη αἰοίἧ, ἰο ᾿ὶπιδοί(, ἱ. 6. 80 88 ἴο Ὀ6 αἵ χοδβῖ, 
8η6 ηοἱ ἢᾶνα ἴο ρῖνε δὴ δοοουῃηΐ [0 ΔΠΥ͂ Οη6 οὗ ἴΐ6 (Ὠΐηρ 5 τ ΠΙοὮ }ια 
᾿,48 ἀοη6 ἴῃ (18 "ἰδ ; υ"ῖ δ νὰ ἀΐδ, δη Δρρϑᾶσ θεΐίογε 16 {τὶ- 
Ὀυμπαὶ οὗ [Π6 [οτὰ, ουν δυάρε, ΘΝΟΤῪ ΟἿΘ ν7}}} χίνα δοουυηΐϊ οὗἁ Ὠϊπ- 
861 το ([Πς [ογὰ.᾽" 

1 ϑοβοείίρεῃ Πεγα σοραγοβ ΤὨο υγηδ : “ Τβίης νγὰ8 Μοβεβ, 8 
γ061} ἴῃ ἀδαῖῃ 688 ἰὼ 116. Απά (αγρζον οἰΐοϑ ῬΌἾΟ 498 Δ. (οη ἴῃς 
ψογὰθ οὗ (πε ΑἸ γ, “(εὐχαί ΜΗ Ῥσϊπ 85.} Οὐκοῦν καὶ, 
ἐνταῦθα παραίνεσις, μὴ ἑαυτοῖς, ἀλλὰ Θεῷ λαμβάνειν.----Τῷ γὰρ 
"Ὄνσε καὶ σωμάτων καὶ πραγμάτων αἱ ἀρχαὶ κατὰ Θεὸν ἐξετάδονται 
μόνον. Αμὰ 1078 Α. τῷ Θεῷ μόνῳ Φῆσαι καὶ δῆσαι ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ. . 
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αἰϊοη δὰ γορείϊέϊοη οἵ ναὶ ψγἃ8 βαι αἱ νϑσ. 7. Τῆθ 
Αροβι|6 (Ὁ 5 οὔβϑογνθβ) σου] ]θοῖβ (ἢ6 ψῇο]6 Ἰηΐο ἃ 
ϑῃογί σοιῆρδβ88, ἀγσανιηρ ἢ6 ἰηΐδγθηςσθ, “ ὙγΠοίΠοσ, 
ἐπογοΐογε, ψὰ ᾿νε, ἄς. [115 ἴδθγα γϑοιηδιΚοά ὈὉγ ἢο- 
86 Πηη). “8. ΙριτὰγΓ πρδοσδβϑιίἀο Ὠοιηϊηπη οὐτη Ὦθ0, 
ηὁ ρογί πεῖ δά ομμηθπηὶ νἹϑη), 834 ΟΠ] σΘΠΘΓΑ ἴλο- 
ἰογυπι, ἴῃ αυΐριι8 ἸοΟι}8 68 σοηδβοϊ θη 185 8ι)}, ργορο- 
5110, 68113818, ΠΟΏ8111154116, ΡῈΓ 418 οὔ γϑ] ]ρίομα σοη- 
Ἰυηραπίυγ.᾽" | 

9. εἰς τοῦτο γὰρ Χ. καὶ ἀπέθανε----κυριεύση [ῸΓ ἴοι 
{18 ὁπ δῃὰ ρμγροδα (Ἰγιϑὲ ἀϊθα, δηὰ, δίϊϑγ ἢ18 γϑ- 
δυγγοοίίοη, ΓΟ86 δραίη ιηΐο ρίογυ, δηά γοί ᾿ΐνϑι!}, 
(αὶ 6 τπὴῖρῇς 6 βονογοίρῃ οὗ (ἢ6 ψῇῃοϊα υπιδη 
Γᾶςο, Ὀοΐἢ τἴῃ6 αὐοκ δηὰ (Π6 ἀρδα.᾽" [{158 ἤδῆοο 
τηϑδηΐ ἴο θ6 Ιηΐρεσοά, (πὶ νγὸ ᾿τνα υηἴο Οἦγὶδέ, δηά, 
ποῖ δῇ (Π6 Ψ}1}} δηά ρίδαβιγα δηα ἔογ (ἢ6 ρΓροβθϑ οὗ 
πιθη. Ἐοβθῃπ). ἤσθγο 1] ΟΙ οι 8}7. γοηδγκβ. “ Ηβς 
Ομγηἷἃ ϑαΐθτμ 60 σΟη81}10 ἀϊσαηίυτγ, υὐ ἀρραγοδῖ }ι41- 
οἴὰσπη ἀκ Βυ)υβιαοαϊ ἔλοι18, αυθ ἀοἰδοίαη οἰ θογι τὰ 
σοηοογπιηΐ, ΠΟ ΡΘΓΆΊΠΘΓΕ δ ΠΟΙ: Ώ6Β, 866 δά Ὠδῦμ), 
δα ΄φιῃθιῃ ἃηΠὶ ΟἸΏΏ]5 ΓΕ] Προ γοίδγίυγ, οἵ αυἱσαυϊά ἴῃ 
δος σαῆογα ἢαϊ 1ὰ 116 γυἀϊ!οδηάιπ 6886, ργουμὶ ἢοσ, 
ηυοά ἢδεὶ οἱ οπλ ἱ ἴΏ ΠΟ ὨΘΟΘΒΒΔΓ8 ροίαϑβί, ἃ 60, 
ηαὶ ἔλεϊϊ νοὶ οὐ, δὰ 1λευπὶ γοΐδγαίαν, οοη)ληρᾶ- 
ἴυγα6 οὐ ΠΘΟΘΒ8ΔΑΓ118 ΟΠΟ118, Π6 ᾿ς ἀδιηπτ 68- 
Ρίδηί. ὕπάε σοπουάϊίαγ, π{ 1] οἰ), Π6 ποβίγιιπη 
«αἱ ἄοπὶ 810, 8βῖς Ἰδηϊαΐα οὐρα 8108 Οριιβ 6586.᾿" 

Ιη {118 ῥραϑϑαρθ ἴθ γθ ἃΓ6 βθβύϑγαὶ νΆ ΓΟ. γοδ!ρϑ, 
Ὡοη6 οὗ νιοἢ, ΠΟ ΘΝΟΣ, τ ΚΘ ΔΩΥ τηδίου αὶ 46 γὰ- 
(ἰοη ἰῃ {06 86η86. ϑδοπιὸ ἔδεν ΜΆ5. δηΐ γογβίοηϑβ 
οὔ [Π6 καὶ θεΐογα ἀπέθανε. Βυΐ 848 ἴο (6 Μ5Ν., 
{ἢ 6 1Γ ΠΟ ΘΓ 15 ἴο0 ἸΠΟΟΠ5ΙΔΘΓΔΌΪ6 ἴο πηογῖ τη οἢ} αἱ- 
ἰδηθοῃ ; 8ηα 88 ἴο (ἢ8 ΨΘΓΒΙΟΏΒ, {Π6Υ̓ ΔΓΘ ΒΟΆΓΟΘΙΥ 
δά πη :5510]6 ον! ἄθηςθ [ἢ 80 πιηυία ἃ ροϊηῖ. Τῆς οορη- 
πιοη τοδάϊηρ 18 ἀδίβηἀοα ὃν (Π|6 ἀϑαρα οὗ {πΠ6 Αροϑβι]ς, 

κα Ῥείδίοἰη Ὧδβ ΔΌΪΥ βίαϊθα (6 δγρυιηθηΐ (ἢ: ““Ογίϑὲ Ὀοιἢ 
ἀϊοά, γεϊιγηεά ἴο 116, δηα πον Ἰἰνοῖν, πὰ ν}}}} ᾿νε ἴο 811} εἰεσπὶιγ. 
Ημιὰ ἰια ποῖ σοϊυσηδὰ ἴο ᾿ἰε, ἢ6 οου]ά ποῖ ἢανα σεἀεδοῃηοὰ 8: παὰ 
πα ποῖ σαϊζυγηαὰ ἴο ἰδ, ἢς σου!ὰ ποῖ ᾶνα βοῦν ονεὲῦ 8: αἰαὰ ὃς 
ποῖ ἰἶνα 8 ἰμπιοτίαὶ ᾿ς ἰῃ ἤδάνθη, 8 νουἱά Ὡοὶ πᾶνε (παΐ ροντεσ." 
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ἢ 86 βέγ]6 18 πολυσύνδεσμος. 80 {Π8ΐ τη ςοἢ δ ΟΉΡΘΥ 
ονάθηςθ [ἤδη πὶ οὗ {[Π6 ΜΝ. 1η φισβίίοη ψουϊὰ Βα 
ΓΟαυϑι(6 ἴο δυςοΓΙΖα [η6 καὶ ἰο Ὀ6 σδῃῆςε]] 6 ὰ. Α5 
(ο [6 ψοτγά8 οἰ οντηρ, ἴΠ6 γα 15 γτθρδϑοὴ ἴο ἐπ ]ηΚ ἰῃδέ 
ἃ οἶδα 859 ὑδαη Ἰηἰγοἀυςοά ἔγουσι ἴπ6 τηᾶγρίη. ΤΙ 
καὶ ἀνέστη 15 Ομ ἴῃ δϑοη6 ΜδΝ., Δηἀ τηδΔηγ Ὑ6Γ- 
δίοη8 δΔη4 Ἐδίδθογβ; δηὰ καὶ ἀνέθησεν ἰὴ βο!α Μϑ5. 
8η4 Ψεογβοηβ. Κορρδ δηὰ Ουθβράςῇ, οἡ {ΠπΠ6 δυῖπο- 
ΓΙ οὗ ἐππς ἧεαυ]ς πυροῦ οὗ ΜΝ. δηὰ Ἐδίμογβ, 
οἀϊία καὶ ἀνέστη καὶ ἔβησεν : ΜΈΏΙΟὮ τοδάϊρ᾽ ΤΠΔΥ θ6 
{πουρῇῃξ, ρου [Π6 ψἤοΪο, ἰο ἀδβογνεα (ἢ 6 ῥγοίθγθησο, 
Βίῆ6 6. Π6Γ6 18 ἴο0 ᾿π||6 ονίάθησα ἴο δυϊῃογίζα (ἢ6 
ογμιϊδδίοη οἵ οἴἴποῦ οἰδιιβα. [1{, ᾿ηΠδ664, ΔΩΥ ΟἿΘ ὝΕΓΘ 
οἴρττε64, 1ἴ ΞΒῃου ἃ ταῦον 6 καὶ ἀνέστη : δηά (ἤδη (ἢ 6 
σοπηοη τοδαϊηρ ἀνέβησεν ΜΨ11 6 ρῥτγείθγαθ ! 8." 
ὙΠ ἢ (ἢ6 νεκρῶν καὶ ϑώντων κυριεύσῃ, ὙΥ οἴϑ. σοιῃ- 

ΡᾶΓ68 ϑυϊἀ.88 (ϑρβδκίηρ' οἵ Μεγουγυ) καὶ ϑώντων καὶ 
τετελευκότων ἄρχει, Δηα Τ)΄οάοτ. ὅ, 6, 8. (ϑρελκίηρ οὗ 
Ηλ4 68) δίο καὶ τῶν τετελευκότων κυριεύει. (ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ 
ΡΒ:]. ῷ, 10 8δῃά 11]. 

10. σὺ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ΉδΓγα {π6 Αροβιί6 
ὌΓΡ68 ἃ ὨΘΥ͂ ΓΘΔ80η [0 ἀβϑιι846 τῇ 6 ῃ ἔγοπι Ἔχ θγο ϑίηρ 
ΓΑΒἢ γυήριησηΐ δηά σοηάἀεπιηδίοη ; δηά (ἢ}]5 18 βυρ- 
δεδίοα ρΑΓΕΪΥ 1η ἰἢς νοσά ἀδελῷ.Ὑ Μ ὨΊΟἢ 18 οι ρἤδεϊο; 
δι οΠΙΘΗ͂Υ ἴὴ [Π6 ψογάβ [Ὁ] ον ηρ;, πάντες γὰρ παρασ- 
τησόμεθα τῷ βέμται τοῦ Χριστοῦ, Μ ὨἸοΟἢ Τπιροτγὶ {Πδὶ τ᾿τὸ 
8ΓΘ 41} δα δ} ]ν δηγθηδ 0 ]6 το {Π18 Ἰπάἀρηηθηΐ, Δηα [ἢ θΓ6- 
ἔοτθ ἃγὸ ποΐ ψδγγδηϊθά ἰὴ 7μάσἕη 5, τη οἢ [658 οοπέοπιη- 
πρ' 8 ὈΕΕΡΙΗΡΕ ΘΔΟΐ ΟἿΝΕΓ : 8}} τηιιϑί Ὀ6 Ἰοϊ ἴο {Π6 
7υδριησηΐ οἱ οη6 ρΓεοδΐ δηά ἔγὰθ ᾿ὐβιιηδίοι, δη ἃ Ποἢ8 
οὐρῇ  ἴο ῥγδεδυπηθ ἴἰο ἱπέσα ἀθ ὈΡΟῺ ἢ18 Ῥγονίηςσο. 
Νον {Π||8 τοδί, οὗ σουγδθ, θ6 υπαογβίοοα Ψ1]} 68ρ6- 
οἶα] τϑίδγθησθ ἴο {ἢ βυδ]θοΐ 1η αυθϑίλοη, Πδηαὶν {Π|6 
οὐβογνδῆσθ οὐ Ὠοῃ-οὈϑογνδηοα οἵἠἨ ΔΩΥ σδγδιηοηΐαδὶ 
ΓΙῖ68. 

Ἐ ΤὨϊθ γεδαϊηρ ΟἌΓΡΖΟΝ βἰγεου ΒΥ ἀεἴεηαθ; δηὰ ἢ οὈδεῖνεϑ, 
“«Ογιθοὶ νοσῦο ἀναστῆσαι υἱπηῖυγ οἂ ἠοϊΐοης, υἱ δἰζ τευξυΐδοογο ἰδ. 
πιο, ἰ. 6. Ροβῖ γοϑυγγθοι ἤθη 86 νἰν πη οϑίεηάογε."ἢ 

ἱ Τῆα ἴογος οὗ (ἰν8 ἴδσι 8 ἰοῦ οὈνΐουϑ ἴο περά ᾿ἰἸυδίσαίοη. [{ 
Ὑ11 θὲ βυβὶςοϊοηϊ ἰο τεΐεσ (ἢ βιμάοηϊ ἴο ῬοΪ Θ᾽ 8 ϑυπορ. ' 
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Κορρε ἐπίηκ8 [Πδὲ {Π6 ἢγβιί σὺ τοῖδγβ ἴο {Π6 ψααἶκογ, 
δηά {6 βοσοῃά, ἰο {6 Ὀοίίοῦ :ηἰοσηηρά (ἢ τιϑίίδη.Ἐ 
ΤΏ καὶ, 1 τηλγῪ Ὀ6 οὐβαγναά, 58:6 }1ΗΕ68 ““Οἡ γουτγ ραγί." 
᾿Εξουθενεῖς, 64εὲ αὐ ποιισἠέ, ἀοδρίδο6. ΒΥ πάντες ΔΙᾺ 
τηθδηὶ 8}} εοἱέλοιμέ οχοορέϊοη, θοϊῃ (Π6 στοαὶ δηὰ ἰἢ6 
βίγοηρ ἢ ἔϑτἢ δὰ Καον]θάρθ. Παραστ. 185 ἃ 6 1ο 4] 
(6ΓηΊ, ΓΟΡΓΟΒΘΠΓ Πρ σΊΔΡὮΙΟΑΙΥ {π6 ροβίιγα οὗὨ 1} 
οι πηπαὶ δ η ἀρροδγίηρ δ {Π6 Ὀᾶγ οἵ Ἰυάριηδηί. 
ΤῊ ρᾶβ88ᾶρθ 15 {Π|8 ραγδρῃγαβθά ὃν ἔζοββθῃ. ““ Θυϊά 

οσσυρα8 (ἢ γιβιὶ οβοίαπι Ὁ [Π1|ὰ8 6δῖ, ἀ6 σοι 18 }0- 
ἀϊοαγθ. δοῖίι8 πονϊῖ, ηφιδηξαπι σΟρὨ]ΟΠ18 40 ]1846 
Δοσσροῦιῖ, συδηίιπι δὉ 60 Ρζγοὸ ἰδ] θη 511 τηοάο ΕΧΙρὶ 
ἀορεαὶ." ΔΑηάργ Υεῖίβ. (Π}8 : “ὶ8 Ἰυάοχ βεάθγε ἢ 
ϑίΔ 015 Ἰυἀ]σδηα 18 1086. Μδοίη. ἀγανϑ8 ἴγοιη ἤθ ποθ 
δηά ἔτοιῃ ῬὮ]]. 2, 10. (Π6 ψ6}} ουιπαάρα σοηῃο 81 0ῃ, 
(Πδι [π6 8ο1}}8 οἴ πῃ, δ ἀδδίἢ, Ψ11}} ΠΟΙ ΠΟΙ 5166 Ρ. ὯΟΣ 
[4.1 ᾿ῃἰο 4 βίδίβ οἵ 186 5101} 7. (ὅδε ἢϊβ ποῖθ.) 

11. γέγραπται γὰρ' Ζώ ἐγὼν ὍΤΠθ ροβιίοη, {παΐ 41} 
τηθη, σψιίμοιυΐ Ἔχοθρίοῃ, 8Π.4}} "Ὲ Ἰυάραά Ὀγ ΓΒ γιδί, 18 
ΠΟΥ͂ ΘΟΉΓπιθὰ ὮΥ ἃ ραϑϑᾶρα οὗ ἴῃ6 ΟἹὰ Ταβίατηδηΐ, 
ὨδΙΉΊΟΪΥ 15. 45, 28.; ψΠδ 185 {ΠΟΓ6 βει:ἃ οἵ υδελουαῆ, 
Ὀοίηρσ ΠοΓα δϑογιθοα ἰο Οἠὐγίδέ  (Κορρβε δηὰά Βο- 
86.) ΤΏΘΓΘ 15 ἤ6ΓΘ ἃ 83]1σἰι ναι δι! οΏ, ἡ Ὠϊςἢ Βοῖὴθ 
(οιηπηδηίαίοτε δι Ἰυ6 ἰο [6 ΑΡοβί ς᾽ 8 οἰ ηρ᾽ ἔγου 
ΤΩΘΠΊΟΓΥ. [{ 866 118 ΓΔΙΠΟΓ (1 βυβρεοῖῦ) ἰο ἢᾶνε γίβθη 
ἔτοπι Βοῖ] 6 νϑγιδί!οη ἢ τἢ6 Ηδρτ. οχῖ, ἰοροίμθγ ἢ 
8 ἴγτοοάουι οὗ νογϑίοη, δ οἢ 88, ἴῃ αοοοπιμιοάαξίης 
Ῥαββαρθθ οὗ ἴῃς ΟΙα Τοβίαπιθηΐ, (ἢ6 ΑΡοβ{|688 θῦβ 
γι ϊβεοά ἴῃ οχϑγοϊϑηρ. ΤῆΘ Ηρυγ. δηὰ δερί. ἤᾶνο, “1 
ΒΘΑΓ ὉΥ Πηγ861}" οἵ νυ] οἷ “48 1Ἰἶνο," αἰὰν θ6 σοη- 
δἰ ἀογθα ἃ8 0 υηΐα ἢ] ραταργαβθ, Ὀοίπρ' (88 Κορρα 
ΟὈΒΘΓν 68) ἔογπιθα δἷϊοσ 1{η6 τηοᾶθ] οὗ Νυιΐῃ. 14, 21 

4 80 {ζΔ5μ0}8, 0 ῬΑΙΔΡΉΓΑΒΕΒ: ““Ουῦ νὸ8 ἐπβενμὶ βοάδ]ε8 ἤγηιὶ- 
Οἴαβ8, δ[ ΟἸΙΓ νῸ8 ἤγηνίοτεβ (ργονοοίίογοβ) ἐἑπ αϊοτθς 11108 ἀμ ΔΓΟ 
δυάοί 8 2" 

1 Οὐ ἢ οἢ Κορρε γτειηδτκϑ: “Αῃα Ὧ0 ΟΠάΟΓ ; δ'ηοα ἐπαὶ ἦδ ἐς 
«πἰίοα οἱϊὴ, ἀἐπι ταοϑί οἰ βε γ, 18. δὴ ορίηΐοη ρδγραῖυδ!ν εἐχργεββοὰ 
Ὅοιιι ὈΥ {Π6 υἱειοὶδὴ νυγϊζειβ, 88 οὔϊθη δϑ ΤΕΥ Ἔρθακ οὗ (ῃ6 Μεοββίδῃ, 
δὰ ὈΥ {Π6 “4ροΞέϊεε, ἃ8 81. ῬΑ] δηὰ δῖ. ϑοθη, ὅ8ὲ6 οὐ 9, δ. δηὰὲ (ἢ 6 
Βιβὶ Ερίβεϊς οὗ δι. θΘοθη. 
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δῃά 28. 76Γ. 22, 24. ἘΖ. ὅ. 11. Ἐὸγ ἐξομολογήσεται 
(ῃ6 ϑερῖί. τϑαᾶβ ὁμεῖται. Βιΐ (ἢθγα ἐῃα (οά. ΑἸοχ. 
μιᾶ8 ἐξομεῖται, ὙΠΙΘΗ ΠΊΔΥ ἤᾶνα θδθη {ῃ6 τοδάϊησ ἴῃ 
1Π6 Δροβε|ε᾽8 {1{π|δ. δοπια Μδ5., ἴοο, οὗ {πΠ6 δορί., 
αν τῷ Θεῷ, δη ηοΐ τὸν Θεὸν, νυν! ἢ 15 {πΠ6 τοχτι] 
Δηἀ (Π6 σοηογαὶ γοδάϊηρ. ὕσοη ἴπ6 ψῇοΪβ, {Π6 8656 
οὔτ 6 Ῥτγορῃεί 18 ἘΠ }}ν Ἔχ ργοββοά Ὀγ (ῃ6 Αροβέ!ο. 
Τῆς Ργορποί, 1ἴ τῆ Ὀ6 οὐβογνϑά, ἐγθαῖβ οὗ {Π6 ῥγο- 
ρᾶραϊίοῃ οὗὁἩ {πΠ6 ΨΦΘ νυν 5 γο] ρίοη δπιοηρ (6 (6 Π11168, 
δηά [ἃ 15 ργοαϊοίθα ὈΥ πὶ ἰῆδι {ΠῸῪ ψ1}} δοκηον- 
ἰομψα δη ψόγβῆ!ρ (ἢ6 ἴσυθ Οοά. 

18. ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λ. ὃ. τ. Θ. 
εχ [6 5686 18 ἴ00 ρ[αίη ἰο Παρ ΔΎ ΘΧροϑ ΠΟ : 
Δα οἡ τ[ἢ6 μἠηγαδοοίορψ ἰἃ 18 ΟὨΪΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ὨΟ- 
{ἰς6, {πΠδὲ δώσει 15 ἕος ἀποδώσει, ὈΥ δὴ ἰάϊοίςα] δηά 
ΡΟΡυΐΪαῦ 186: {Ππουρσῇ δχϑιρ 68 οὗ {Π6 531Π1|016 νϑῖῦ 
ΔΓ οἰίαα ὈΥ {Π6 ῬῃΙΠΠοΙορὶραὶ Οομπηοηίδίοτβ ἔγοιῃ 
Χροηορῆ., Ατίϑίοϊ., δηα Ρὶαΐασοῆ. Ηδθχζο, [ἴ τῇδ "6 
οὐβογνοά, Οοά 15 γτοργθβθηίθα 88 δη εὔθονος (οὴ ψῃϊο ἢ 
ψοτγα 866 Βοπιῖ, οἡ ΖΞοἢγ]. Ῥεγβ. 820. δηἀ σοπιρᾶγα 
Ἡδϑοῦτ. 18, 17. δῃά 1 Ῥεῖ. 4, δ.) 

18. μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν. Ιη [ἢ 686 ψογά8 
18 ςοηίδι 66 ἃ σοῃο]υβίοη ἄγαν ἔγοπι [ἢ6 ργθοθαϊηρ 
δηά ἔγοπι {Π6 ἔὈγηθΓ ρᾶτὶ οὗ (Π6 σπαρῖοσγ. ((γ}  } 1118.) 
Ηδτο ἰδ 15 ᾿ῃουϊοαίοα, (Πδὲ ψ τηιϑί ἢοΐ ΟὨΪΥ δρϑβίδίῃ 
ἔγοι ὉΠ] Έ ΒΕ Ἰυαρίηρ (ῃ086 πο δηΐογίδιη αἰδγοηΐς 
56 Ππη6η0(8 1η ΓΠ1Πρ5 Δρρογίδι ηἱηρ ἴο [Π6 σΟΠΒΟΙΘΠΟΘ, 
οΥ Κηονίθάρα οὗ τιρῃξ οὐ σγοηρ; θυ 4180 Ὀθ ΓΘ 
ἰοβὲ {πΠ6 ψϑάκογ 6 ὈΥ ΟἿΓ δοίίοηβ δηά βϑηϊ πηθηΐβ 
Δορτίονοά, δά (8 Ὀ6 Ἰ6α 1ηἴ0 81}. {τορ 060 ΤῊ 
7μαρῖηρ, Ἰηάερα, 15 ἀδηρθγουβ ἴῃ ἀοιθί} ροΪηΐΒ ; 
βίηῃσθ {Π6 Ἰυάριηοηΐ γοὰ ρᾶ88 Οἡ δηοίποσ ν}} } θ6 
Ρ83864 οἡ γοιυτβοὶῖ, Μαῖιί. 7,1. (Βοββθημῃ.)" 

δ Απά ἢ ἀεῖξ[]8 {1.6 Βοορε οὗ (06 νεῦβα ἃ8 {90]]οΟὐγ8 : ““ ΑἸ] δ) γταϊϊ- 
Οηδπλ δθεσίὶ Ρδι]ὰ8, οὐν ἰεηἰαία 5:1 υἱοηάιπλ ἴῃ αἰ) υἀοαη 5 4119, 
ἀεϊεοία τι οἰδογαηι μγοῦδδηϊθιι8 να] ἰωργουδηιιβ, δ οὑγ πϑῖο 
ϑυλῃ 46 Ὧδο ΓΟ δοη(οηςί τη 8119, υἵ Προθϑϑαγίδη) Οἱ, ΟὨΓυ 618 
ἀεῦεαί. Ἡυϊυβπιοάϊ περα ἰηϊψυϊογὶθυ.5 10 1ο1}8 εἴ ἀρεηαὶ τηοαϊΐϑ 
Φουα ἔβοϊ]ε ροβϑ86 60 δάάυς!, υἱ ΘοηΐΓΑΓΙα 8085 ρεγβιδβϑίοηϊ δρϑηῖ, οἵ 
οοπίγα σοῃβοϊοη(ίδη) ροοσοηῖ." 

ΝΟῚΙ,. ΥὟἹἵ. Ν 
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ΤῊδ Οοπιηημθηίδίοτβ ποίϊσα ἰἢ6 διηδίρσυὲ ἀϊοίαπι, 
ΟΥ απέαπαϊἰαδὶδ, ἴῃ κρίνωμεν δηῃά κρίνατε, Μ ὨΟἢ (88 
Κορρδ οὔϑβογνϑϑ) [{ 15 ἀϊδίου: ἴο ΕΧΡΓΘ88 ἢ 8ΠΥ Ψνογ- 
Βίοῃ. Α 5ϊπηδῦ δηίδηδιϑ5 ἰη στασιάϑειν 15 δΔααπορά 
ὈΥ ἜΠΠῈ ίτοῃ ΗἩδγοάοίυβ. [π (6 [ὈΓΠΊΘΓ ο8486 (ἢ6 
ἴογπ ἀθηοίθβ ἴο Ρᾶ58 βδ6νθσο δηΐ υη]ι8ὲ ἡπάρπιρηΐ 
ὍΡΟΗ ; δῃά ἰῇ {6 ἰαζίοτ βιρῃιῆθβ γεβοίυο, δέαξέειεγε. 
Ιη {Π6 8δπη6 πηιδηηθῦ 7μα σαν 15 υδοὰ [ὉΓ εοπδέϊξμογῈ 
ἴῃ (ς. δὰ Εδπι. 7, 88. ““« ΜΙᾺΗΙ )υαἀϊοαίαμπῃ ε81." 

ΤΠὨ6 ἰογπ]8 πρόσκομμα δη σκάνδαλον ΔΓΕ ΒΥΠΟΗΥ- 
Τοῦ: [Πουρ (ἢ6 Ἰ᾿αίίοῦ 18 16 Ἀ]δίηθγ. οὔβ, δηά 
866Π15 (ο Ὀ6 Θχαροίϊςδὶ οὗ [η6 ἔογιηθσ. Οατσοίϊυϑ, 1ἢ- 
ἄεοά, δηά οἴϊογβϑ, ἰδ Κα (ἢ 6 ΟγΠΊΟΓ ἴο πηθδῃ ἃ {{ΠΠ]Ὶὴρ᾿ 
]αρ56, οΥ {τ|0, {Π|6 Ἰδίίθσ, δὴ υἱΐογ ἔδυ." Βυΐζ 1818 
ἀἸβι ποίοη 8668 ἘΠΕ ΠΟΓΙΖΘΑ, 
ΒΥ ἀδελφῷ [5 τηϑδληΐ δὴγ 7είοιο ογαΐμγο, δῃ ἃ 68ρ6- 

σα γ ῥοίίοιυ (λτιδέϊαη. 
14. οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν Ἰζυρίω Ἰησοῦ, ὅτι οὐδὲν--- 

κοινόν. ΤΠῈ ΑΡροϑί!]α ἤθσγα τηθοῖβ 8η οὐγοοΐίοη, ὙΠΟ ἢ 
τηϊὶσῃς θ6 δάνδησρά ἀραιηδί {Π|8 ργδσορί. (( το] } 18.) 
Μεθ' ὃ ἐδίδαξεν ὅτι οὐδεῖ ἐπιπλήσσειν τῷ ἀσθενοῦντι, δογμιοι- 
τίξδει λοιπὸν περὶ τῶν βρώματων, παιδεύων τὸν ἀσθενέστε- 
ρον, μὴ δεδιέναι, μηδὲ τρέμειν ταῦτα ὡς ἀκάθαρτα. 
(ΤΠ ορυ]δοί.) 
ΤῊ οεἴαιιδ6 οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐ. ΚΚ, Ἶ. 15. 8 Ὀγαν!]ο- 

αυθσηία ἴον “1 Κῆον δηὰ δηὶ {0Π}ν ραγϑυδάδβα, (ἔγοια 
᾿τπ6 (οδοϊίηρ; οὗ (ἰγ]ϑὶ Ὠ1π1Ί561}}. Οἷἴδα καὶ πέπεισμαι 
18 ἃ ϑίγοῃ)ρ' δχρεδβϑίοη, Ψῃϊος, 4180 οσουγγθα βυργὰ 8, 
88.  εἰβίβιῃ, ἴοο, οἰἴ68 δῇ βχϑιῃρίθ οὗ [ἰ ἕγοηι Μδ8- 
σἤοῃ ἃρ. Αἰῃρη. 18. Ρ. 581 ο. οἶδα γὰρ ἀκριβώς καὶ 
πέπειθ᾽, ὅτι, Χο. ὙΤΠ6 ψογάβ ἐν]. Χ. γα ψ6}} ραγᾶ- 
Ῥἢγαβοα Ὀγ ΤὭΘΟΡἢΥ]. {{Π||8 : οὐκ ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς, 
ἀλλ᾽ ἐν Χ, Ἴ, (861}.) παρ᾽ αὐτοῦ μαθών, καὶ ἐκεῖθεν πλη- 
ροφορήβθεις. 

Κοινὸν ἤ6ΓΘ σΟΓΓΟΒΡΟΙ 45 ἴο (6 Ηφῦτ. ΝΣ, ἀκαθαρ- 
τὸν, ἐπιραγθ, πὰ ᾿ὰ5 ὉΥ (6 ΗΘ] Θηϊθ.8 Θβρθο αν 

ἘΞ ΝΜν. ϑ[λάβ Ὄχρίδι ηϑ ἰῃ6 ἔογῃδγ οὗ ἴμοϑα δογιίθθ, νι ϊς ἢ ρὰξ 
ἀἰ Που 165 οὐ ἀἰθοουγαρ θη 8 ἰὼ ἴῃς νὰν οὗ ἃ Ὀγοΐῃεοσ, ἀπά τδκα 
Ὠΐαι αἶα οβοησα ; [Π6 ἸαίεΓ, οὗ (0886 νυ Ἰοἷλ ΤΩΔΥ δἤδια δῃὰ ῃηραὶξς 
9 ἔτ ἢ," 
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ΔΡΡΠΕα ἴο ψῆδί ἃ νγὰ8 υηϊαν }] ἰο οἱ. Κορρο 
τοίθεβ ἰο 1 δῖδος. 1, 47 ὧς 06. Μαίί. 1δὅ, 11. Μεδιἷκ 
7, ἃ. Αοἰ810, 14 ὅς 428. 11, 8. Ηερτι. 10,99. [1Ιη 
δι’ αὐτοῦ (Π6ΓΘ6 Β66ΠῚ8 (0 6 8 1,Δ(1η8ηὴ [ῸΓ 267 66, 
γ ὮΙΟἢ 5Ι σΠ1ΗΕἔ68, ““1η 118 ΟΥ̓ πδίιγα," καθ᾽ αὐτὸ. 

“«Τῆβ Αροβι]θ (οῦβεγνθβ Βοβθῃῃ).) 5Όρροβ68 (ἢδι 
0 αν ἴο (δδὲ οἴἶδοι δή Ὀδθη ρίνθη ἰο [ῃ6 σ΄ ηΐξίίαα; 
δη  (ῃδί, ψ ἢ γαϑροςΐ ἴο ἴΠ6 ὕδιυδ, [( 85 δυγορδίεά, 
ἢδ Π46 Ὀεΐογα βιονη. 

14. ἐὶ μὴ τῷ λογιξδομένῳ, ἕς. Τῇ εἰ μὴ 18 ἔοτ ἀλλά, 
Λογιδομένῳ τι [ΠΠΘΓΔΙῪ βρη ῆεβ “ το δῖ (ἢαΐ οοηϑδὲ- 
ἀδγεέλ ΔῺΥ τὨϊηρ." (ΟὐΟΙΏρΑΓΕ 2, 8. 8, 28. 4, 8. 8, 18. 
᾿Εκείνῳ κοινὸν, “ἴῃ γοϑρϑοῖ οἵ ἢϊῃ 1ξ 18 Ἐπο] δὴ, [τ 
15. ἤ6ΓΘ ᾿οὐβογνοά Ὀγ (ρ6|108, {παΐ ποιβῖηρ ἰ8 ἰαν ἔᾺ] 
ἰο ἢ ψνῆο θ6]16ν68 ΔηΥ τΠίηρ ἴο Ρ6 υηϊανα], ΟΥ 88 
Ιοηρ 8Ἃ8 ἢθ Ὀβ]ῖανεβ 1Ἢ ἴο 6 8ο. Απά Ῥᾶδγϑιβ 8Ρ, 
Ῥοΐθ οὔβογνϑ (πὶ ἔγοτῃ (ἢϊ8 ραβδαᾶρα ὙΠπθοϊορίδης 
τηδιηΐδὶη, (ἤδη “ Δ ΘΓΓΟΏΘΟΙ5 ΠσΟὨΒΟΙΘη66 δ᾽η445 τηδῃ, 
ποῖ ἰπἀδ664 ἰο δοί δοσογάϊηρ; ἴο 1, θυ ἰο ἀνοϊ δοίην 
ΕΡΡΙΤ (ο 1 : 8η4 {6 ΓΟΆΒΟ0Ὴ 18, [δὲ ΔοΓ 08 ἃΓ6 68- 
(ἰπλαϊοα ὈΥ {Π6 Μ1]1, ἀπά [ἢ6 ψ1}} 18 τηονεαὰ Ὀγ (ἢ8 
οδ]εςοῖ Κποόνῃ : 80 (ῃ8 Β6 ΨηΟ δοίβϑ δρδϊηβί {π6 ἀϊο- 
ἰδ 65 οὔ [Π6 απ ἀογϑίδηαίηρ, 48 {Π6 Δα] θογαίθ ἰηἰθηίοη 
οὗ βιπηϊηρ," ἄς. ὍῊ15 ἀοοσίγιης 88 ποῖ ὩΠΚηονη 0 
{6 ΕδΌΡθιη8. δοὸο Μαιπιοη!. ἀ6 ΨΦυθι1|46ο δ, 2. [1ὰ 
Γι Ὁ 6708 Ορίηίοηθ. δὋἋῚτ σϑρυΐϊθί θὰ ἰδηᾳιυδη) 
ἰσηδ, 6666 σοηβθηΐαῦ ᾿Ιρδ ; 8 γσθραϊοί 68 ἰδῃαυδπι 
{τυσία8, Θοοα6 σοηβθηίγ ἱγαοία. 

15. ἐι δὲ διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται. ΤἢΘ 
διὰ βρῶμα λυπεῖται, (6 Ὀαίηρ δγομα ἠέ ἑπέο ργῖθβ τον 
ΡῈ υπάετβίοοα ψ ἢ τοΐεγθηοθ ἴο {Π6 ρδίη οὗ σεἰΐ οοη- 
εἰοηιπαίἑοη ΔΏΥ οη6 ψου]α [66] οὐ "εῖηρ' ᾿ΙηπΔυςσαά, ὈῪ 
[ἢ6 ΘΧΑΙΊΡ]6 οὗ Δποῖπεσ, ἰο βαΐ ψῆδί 6 Ὀ6] νά ἴο Ὀ6 
μη ]αν }]. δὸ οάάν. “ΤΠ σγιϑῦ 18 {πᾶ χ  ς ἢ 
ΔΓΪ565 τοι ἃ σΟη ΒΟ Οὐ βη688 Οὗ ᾿Ἰανηρ δοί6α Δ1158. ἰΏ 
σΟΏζΟΓ ΠΥ ἰο {86 ΟΧϑιρὶα οὗ ἃ ρΡθιβοη ΠΟ ΒΙ οΓρα 88 
ΒΙΡΘΙΓΙΟΓ, ΨΏΘΙΠΟΙ 1η τη ΟΥ σοηϊυδ, Κηονίθαρα ΟΥ 
ῥίον." Οὗ 11 γιαν δανογί (ὁ 8Υ ϑς ἢ θοαὶ Ὀγοί ΘΓ 
μοῖρ δυγί δὲ (Π6 ᾿ἸΙσθῆσα οἰα! πε δηά υ6ἀ Ὀγ 8δῃο- 
[δ γ, δῃὰ [6 βυρογϑεοη οπαγροαὰ Ὀγ {πᾶἰ ΟἴΠ6Γ ΟἹ 

Ν 9 
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Πτ56 1. Απὰ 80 πιοβί οὗ (6 δαῦ! δῦ πιοάδγῃ (οιη- 
τηθηϊδίοτβ, δηἀ «αἷδϑο Ἐοβϑηπ)., ἱηίογριοῖ. δοη,ο, 
ΠΟΥΘΨΟΙ, 88 Βίβδῃορ ΗΔ]}, Ηδιηπιοηά, Ἐίκπον, (δγρ- 
Ζον, Κορρο, δηά δοἤίθυβ., (Κα λυπεῖται ῸΓ σκανδα- 
λίϑεται : δι Ἰηἤεοή λυπεῖν 15 οἴδη υι86ἀ 1η ([Π6 Ὀ65ὲ 
ΟἸαβϑῖοδὶ ψυγιίθῦβ 'π {Π68 86η86 “0 αρσείθυθ,᾽" ἴῃ Δ ΠΥ 
ὙΑΥ ΜΠαίανογ. Οὗ (ἢϊ8 βἰρηϊβοδίίοη ΕἸβηογ δάάυσοβ 
ΒΟνΘΓΆΪ ΘΧδηρ͵68,  Π]Οἢ πηϊρίξ Θαβν θ6 ἱποΓΘαβοά, 
ΘΓ 1 ΠΘΟΘϑϑαγυ. Τῆ6 ρά888ρ6 18 {ΠΠ8 ραγαρἤτγαβοα 
ὈΥ ὕδγρζον. “" δ᾽ ὑγορίεσς δβϑυτὴ οὔἴδηάϊίυσγ ἔγδίεογ 
ἴυυ8, εἴ δα ἰγδᾶῖη διι πα σηδίοποα τὰ ργονοσδέμαΓ, 
νοὶ {γιβι 1 αἰοίϊ(αγ, “Δ {ΠΟΙ δὰ ροοσδηάιυμ." 
Απὰ 6 οὔϑουνθβ: “" Ργουΐ αἴνογβα βιηΐ αἰ νυβογα πὶ 
ἰησοηΐα, οἰΐαπι τ λύπη αἀἰνογϑαῖι δῆδοιοηθη." ὙγοΪ 
βίγθηπουδὶν ἀθίθη 8 (ἢ6 σομηπηοη ᾿πίογρτγοίδίοη, δηὰᾶ 
τ βίγιοῖβ [Π6 ΨψΟΓά 50 [6 }Υ ἰο στε, Βαΐῖ 1 18 ἀπ θοθ5- 
ΒΔΓΥ ἰο αἰΪαΐθ 80 τηποἢ ὕΡροη ἃ ροϊηΐ νον Πρ ΠΟ τηᾶ- 
ἰογιαὶ αἰ δγθησο ; ϑῖηςβ ἴο "6 σγίευεά δῃὰ ἴο θ6 ἀρ- 
δγϊουφα ἃτ6 Ἠοίίοη8 οἰοβο  Υ σορηδίθ. 

15. Οὐκ ἔτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς, ““ ἴῃοι, ἀοβέ 
ῃοΐ δοῖ δοσογάϊηρ υηΐο ἰονθ, ἰῃ ἰονα, ἈργΘοΔΌΪΥ ἴο 
{π6 ἀϊςοίαῖο8 οἵ ἸΙονα.᾽᾽ Εὸτγ (48 Κορρα οὔβογνββ) ιἰ 18 
{π6 ρατί οἵ Ιονθ, ποῖ οὔΪυ ἰο ὕθαγ ψ ἢ ἃ θάκογ Ὀγο- 
{Π6Γ, θαΐ, ἴογ ἢ8 886, ἴο βιι ον ομθ᾿β ον [θΟΓΙῪ ἰο 
6 βοπῃμονῇδί οἰγοι τ ϑογι 6, ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ ἴῃ ἃ τηδίζοσ 
ψ Βοἢ ᾿ηνοῖναβ ποιῃϊηρ; ἰδῇ 18 αη]αν ἔα]. 

16. μὴ τῷ βρώματι σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χρισ- 
τὸς ἀπέθανε. Ὄ ἢθ αἸβρυΐζαίΙοη8 ραΐνψθθη 1 πος, 
ὙγοΙ , ΕἸβπογ, δηα οἴβογβ οἡ {118 οἶδιιβθ τηΐρἢς νϑῦῪ 
ψ06}1} ἢᾶνα ὑὈθθῇ βρᾶγεά ; 81η66 1{ 18 ον!ἀθηΐ [δὲ ἀπόλ- 
λυμι 18 ΠΟΙ τι86ἀ ἴῃ ἃ ρμορμέα» μὰ ταβιγΓοίθα 86ῃ86; 
δΔη(, δἱ 4}} δνθηΐβ, (45 Ε]βῆθῦ γϑηλδγῖ8) ἰξ ἀοο5 ποΐ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ΠΡ ἤπα] ρεγά! οη. ΤῈ 86η586 οἵὗἹὨ {ἢϊ5 
(ότι ἀσορθηαβ ὕὑροη ἰΠαϊ οἵ λυπεῖται : θαΐ 1 σδηποὶ 
ΡΟΒΒΙΌΙΥ ᾿προυῦΐ τηο6 (ἤδη ““ οά86 τα ἰο [4}} ἔγοπι 
8 βίαϊα οὗ βαἰνδίίοιν ; ψΠοῖΠοΣ (πδΐ (}} 584}} 6 ἤμηαὶ 
ΟΓ ἰθιῃρογδαιν, ΜΠ ἀαρθηά ἀροη ἢ18 ἔμίυτα γοροθηῖ- 
ΔΏ06 Οἵ ΠΟΠ-Θροηΐδησθ. Απολ. {Πδγϑίογθ, δηοίθϑ 
1Π6 Ὀτίηρίηρ Πῖπι Ἰηἴο ἃ βἰδία οὗ ργϑδθηέ τορτορδίίοῃ, 
ἔτοιῃ ψΊ ΟΠ ἢ ἰδ ἀγυδὲ ΡῈ αὐ οί ἕον ᾿ΐηὶ ἴο σίβθ ; δηά 
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ἔΠΟΓΟΡΥ ἀοίηρ (ΠΥ ρᾶγέ ἰο ῥγοάιιοθ ἢ15 ἥἥπαϊΐ τορτοῦα- 
ἄοη δηά ρογαϊ!οη. δ οἰγουπηϑίδησο ὑπὲρ οὗ Χρισ- 
τὸς ἀπέθανε 158 5.{Π|{Ὁ}}γ τῃγονη ἴῃ, ἴο δαν [Π6 ρεσυ- 
ΔΓ Ὀά56η 658 οὗ [ἢ158 σοηάιιςΐ, βίπσο 11 ἱηνοῖνοβ ἃ σοη- 
{τανεηϊηρ Οὗ [Π6 ἀαδβίρηῃβ οἵ ΟΠ ισῖϑβῦ ἴῃ ἔδνουγ οὗ οῃθ᾿ β 
Ὀγοι! ει. 

16. μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. Οη {ἢ6 
ἱπογργοίδιοη οὐἠ ἀγαθὸν (ὐοπητηθηΐαίοεβ δῖ ποῖ 
ρτεοά. ϑοῖηρ, 48 ατοί., Ηδιημηοηή, Ψογβίυβ, ΡῚ8- 
οδί., ἔβειυ5, δηὶ Τ᾽ οί, ἰἀΚα 1 ἴο πηϑδῃ “" (  γιϑίϊδη 
ΠΛθοτγίν :Ὁἢ δηὰ {ΠΥ ἀρρϑαὶ ἴο 1 (οἵ. 10, 29. Βυϊῖ 
1818 γεαυΐγαβ ἃ βοπηθν δὶ ἰογίυουβ ΔΡΡΙςδιίοη ΟἿ {116 
γνογάβ. Εγαβϑπι5 δηὦ (άγρζΖον ἰΔ1Κ6 ᾿ἰ ἴο τγοΐδγ ἴο (Π6 
ἢ πληροφορεία τοῦ ἰδίου νοὸς, ὈδΐοΓα τηϑΘηϊ]οη6α. ΤῊ ]85, 
ἢοννανοὺ, βθθῃ8 ἰο Ὁ6 πο 658 Ὠδιϑἢ [ἤδη {6 {ΌΓΙΠΟΓ 
Ιηϊογργείαϊοη. [0 18 ΒΌΓΟΙν ΠΊΟΓΘ ταί οηδ] ἴο τη 616 Γ- 
βίδηα 1ἴ, ψ 1 {Π6 δητοης ατοοὶς (ομηπηθηίαίΐογβ, δπά 
Β01η6 ΤῃσἀθΓ ΟΠ68, 88 Βοββθημι. δη Κορρο, οὗ [ἢ 6 
Οἠγισέϊαη τοἰϊρίοη, τῃ6 Ολνὶδέϊαπ ζαϊ ὦ, ἰῃ 6 ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ οὗ ἴΠ6 ποχῖ νϑῦϑθ, ὈΥ ἃ ρϑυρἬγαβίβ.Ό. ΓΘ 
Ῥᾶ58Αρ6 18 {18 ρᾶγαρῇγαδθα ὈῪ Κόορρθ. “" δυβεν ποῖ 
1μαῖ, ὈΥ͂ γουγ δι, [Π6 Ἰγαηβοθηάθηΐ ὈΘΠΟΗ͂ϊ8 οἵ 1ῃ6 
ΟΠ γι βείδη σα]! ρίοη βῃουϊ ἃ Ὀ6 ἀδβριβθα δηά ργοίδηρά 
ὃγ (6 δβμε!]6 πδίϊοηβ." δα 4 (ογ. 6, 8. δα Εοῃι. 
7,18. 1 νουά ἤσγα σοϊηρᾶγα ΡΠ] οβίγ, ΚΝ. ΑΡρΡ. ρΡ. 
δδδ. ὡς διαβάλλειν αὐτοῦ καὶ τα ἐπαινούμενα. 

Βλασφ., “06 ὑτουρηξ ἰηΐο σα] υπηην, οοπίοιρί, 
Παϊγοα :" νι σοῇ τπ8ὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΔΓ156 σοῦ {ἢ 6 πηι}- 
[18] 5ἰτἰ [68 δηά ἀϊβρυΐεβ οὗἁἩ (ΠἸο886 ψΠο ῥγοΐδββ ἃ Χο ]}- 
σίοη οἵ ρεϑςθ. 

17. οὐ γὰρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρώσις καὶ πόσις. 
Α γοριιίαν δηα ἔαται ἶᾶῦ τηοάα οὗ ἜΧργθββίοῃ ΌΓ, “" [ἢ 
[86 (γι βείδη γοϊσίοη δηά (6 ψουβηρ ργθβογ θα ὈΥ̓ 
1{, 10 15 ηοΐ τηδδΐἴ8 δηἀ ἀΓΙΏΚ5 [Πδὲ ἃγα σομβίοΓοα, θὰὲ 
νἱγίι6, Ρ6866, Βρ᾿ γἴπ8] )0γ, ὅζα. 1. 6. ἴὴ ογάϑν ἴο (6 
αἰἰαϊπηηθηΐ οὗ τῃ6 Κιησάοηι οὗ Ηδανρθη, γα πᾶν πο 
664 οὗ ΔοϑιΠ6η06 ἔτοιῃ τηεᾶΐ5, θυΐ οὗ ΓΙρἢ δου βη685, 
Ροᾶςθσ, ὅζο. ΤἼδ 56η86, ἴΠ6Π, ΠΙΔΥ 6 ἢ 18 ΘΧΡΓΟΒΒ6α, 
“ς Ἐὸγ 1π6 Πορθ οὗ ἔπίυγα [ο] ον ψ 1 ΟἸ γίϑὲ 18. ποῖ 
ΡΙασθ ἴῃ 6 ἔγθοϊυ ραγίακίηρ οὗ, οὐ {Π6 Ψ ΠΟΙῪ δὸ: 
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βία ἸΠἸηρ᾽ τοι δδίϊηρ δηὰ αἀγιηκίηρ, μας 1π ἃ ἰπιθ δᾶ 
ἀϊν! ΠΟΙῪ βριγιίυδὶ! Ὀθηδνοϊδησθ δηα Ὠυτη Δ ΠΥ βῆονπ 
του γ 8 ΟἴΠ6 ΓΒ; (0 ψΠΙΟὮ ἢ6 0 ῬΙΟΟΒΙΥ ΘΠ ΑΨΟΙΓᾺ 
ἴο δἰίδίη, 85}.8}} θ6 ἀρργονεὰ ΡΥ (ἀὑοὰ δῃηά τηδη." 
(Κορρο.) 

1 σδππῃοί, Βονονοσ, δϑϑοηΐ ἰο Κορρθο, {πΐ δικαιο- 
σύνη ὮΙ ΒΙρηϊ 68 δεπισηϊέαθ. Τλαΐέ βοθιὴβ Ἰποϊι θά 
Ἰπάσγ εἰρήνη. Ὑ θγθᾶϑ δίκαιος Β|0}1Η68 ΓΙ ρῃθου 8} 688 
δεπογαϊίν. Ζεοϊιατίαβ, δομοοίί., (Ἄγρζον, δηὰ Ατὰ- 
τοῦ 1ηἀ 664 [Δ 1 ἴο ἀδῃοία 7μδέ οαξίοη : ἀπ ΠΟΥ 
τοῖογ ἰο δ, 1. 6, 22. (κ]. δ, 22, Βαΐ ῃοβθ ρβββαρεβ 
8Γ6 ΘΥΙΔΘΉΓΠΥ οὗ δῃοίμοῦ οπαγδοίεσ, Τηα οοπίοχί 
ἤογθ γϑαυΐγοβ {Π6 8686 οὗ δικ. δῦονο ἰδ!ὰ ἀόνη. 
Εἰρήνη 18 Μ6]1] Ἔχρίαϊηθά Ὀγ Κορρθ ““ σοῃοογάϊς βθῖ- 
νδηδδ βίι 1 π1.᾽ δὸ εἰρηνικὸς ἴῃ Ψ4π|68 8,17. ἢ 
Γρβροοΐ ἴο [η6 χάρα, οἡ (παἰ (οιηπηθδηίδίογβ ἅτ ποῖ 
αυϊ6 ἀρτοαθα. ἴ16, σομηθοίηρ 1Ὁ ΟἸΟΒΟΙγ ἢ ἐν 
πνευμ.., ΘΧΡΙἴη 1{, “δὴ ἰηψψαΓαὰ ἸΟΥ διιϑίηρ ἔγοπι (6 
οοηδο δίῃ οὗ [ἢ6 ΗοΪγ ϑριγιι." Απά 1ηἀθρά {δδὲ 
ΒΘΏΒ6 18 βΒιρροτίοα ὈΥ ηοΐ ἃ ἔδνν ραβ8δρε8 οὗ δογιρ- 
ἴαγο. Ὑοεί [ῃ6 οοηίοχί ψου]α βεα πη 8ΟΆΓΟΟΪΥ [0 4110 
οὔ λθγο. 1 ργοίδγ, ψ ἢ Ηδιηιηοηά, δοοίί. Ὠοάάκ,, 
Βοβϑππι., ΚΟρΡο, ἀπα δοῇίευβ., “βιιαλιιπι Ἔχ ΒΙΠ]γαηάὶ 
8]108, ἃ Ργοπηονθηδ δ] ογσὰπηὶ [8] 1ο] 8118. (866 
Ποάάτ.) 

Ιτὐυβί οΐ οί ἰο οὔδβοτνο, [δὲ [Π6 Αρονθ 1ηΐογ- 
ΡΓοίδίίοη οὗ (ῃ68 ψγῆο]6 οἰδιδθ 18 βυρροτιοα Ὀγ ἰδ6 
ΔΆ ΒΟΥ οἵ ΤΏ ΘΟΡΠΥ]., ψῃοβ86 ψοσγὰβ ἃγα {πΠ 686: Εἰς 
φὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσάγει ἡ δικαιοσύνη, τουτέστιν, 
ἡ καθόλου ἀρετὴ, ὁ ἅμεμπτος βίος, καὶ εἰρήνη πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν, οὐχ᾽ ἡ φιλονεικία' καὶ ἡ χάρα ἐκ τὴς ὁμονοίας, 
οὐχ’ ἡ λύπη ἡ ἐκ τῆς ἐπιπλήξεως. Ἐπὲ δὲ ἐστιν εἰρήνη 
καὶ χάρα καὶ ἐπὶ πονηρῶν πραγμάτων, ἐπήγαγεν, ἐν 
Πνεύματι ἁγίω. 

18, ὁ γὰρ ἐν τούτοις δουλεύων τώ Χριστῷ --- ἄνθρα»- 
ποις. Αἱ ἐν τούτοις ΚΟΡΡ6 ΒΌΡΡ]168 φρονήμασι. Βυΐ 
11 Β661Π18 ΤΏΟΓΘ ΓοροΪΐδγ ἰ0 βυραυὰ πράγμασι, αῃὰ ἰΔκ6 
ἴι ἰο ἀξδῃοίθ ἐεηιρεῦ' αῃὰ αἰἱδροδίξίοηα, Ἰποϊαἀϊηρ᾽ ἃ 
γ]Ἱ 6] ἀηρ᾽ βρὶτΐ, ἢ {Π6 υϑίηρ οΥ ποη-υϑίηρ (πίηρϑ 1 
1ΠΘΠ56 | 65 ἸΠ6ΙΠ γθηῖ. 
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τ 18. ὃ δουλεύων τῷ Χριστῷ, “Πα ψο δογνϑίἢ (ἢ γϑῖ, 
ὈΥ ΟΡΘαΙΘΏΓΥ ρογίογιμιηρ 4}} ἢ15 1π]υηοι!οη8 ἴῃ δυςσἢ 
ΓΟΒρϑοῖβ.᾽" ΣᾺ ΜΟΓ5 εὐάρεστ. αι δοκιμ. 46 ρ61- 
ἤδρ89 δγα ΒΥΠΟΏΥτΩΟΙΙΒ ; {ποιῇ Κορρα {π|ΠηΚ8 {πὲ 
δοκ. 15 ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ δρρ]οα ἰο Οοα, δηὰ ποῖ ἴο "πη, ἴῃ 
ογάοσς οἴεοίυα! ιΚΥ ἴο δχοϊυἀθ 411] Ἰάρα οἵ δυπΊδη 
τοί, δηά 41] σγτουη ἴοῦ Ὀοδβίίησ. 11}18, πονόνογ, 
Β6ΘΙΏ5 ἴοο Δηοι ], [{ρΡΘΆΓ5, ἴῃ ἔδοῖ, ἰο ἢανα θθθη 
ἃ Ῥορμίαν' Θχρυθδϑιοη. 

19. ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν. ΤῊ8 15 8. σοῃ“ 
ΟἸΪυβίου ἀτανη ἔγοτη ἰἢ6 ῥγεσθαϊην ; 4. ἀ. ““ Βίπεθ ἃ 
ΘΔΟΘΆΌ]6 5ρίγὶϊ 15 δοὸ Μ6]] μ᾽ δϑίηρ ἴο οὐ δηά πΊδη, 
οἱ 8 δέμαψ ρμεασθ." Διώκειν, [ἴ τῆν θ6 ορβογνϑά, 18 
Δ ΒΙΤΟΠΖΟΣ ἰογηὶ (ἤδη δητεῖν. [ἡ τὰ τῆς εἰρήνης ηὰ 
τὰ τῆς οἰκοδομῆς {Π6Γ6 18 1} 180}8] ἰ(Ἰοπὶ [ῸΓ τὴν εἰρήνην 
8ηἋ τὴν οἰκοδομὴν. Τὴ {{Ἰ6 Ἰαιἴ6Γ ἴθγαι (ἤθγα 15 (45 18 
ἢοῖ ὑπ 58] ΙΓ 16 ΑΡοβί]6) 4 πηθίδρῃον ἀδθγινοα 
ἔτοτῃ αγολῤιέφοίιτα. [Ιἴ τυβὲ ἤδγα ἀθηοῖθ (Π6 ργοπηο- 
τοῦ δηὰ 'πογθαϑϑο οὗ Οἢγιϑίϊαπ νὶγίυθ. β'θο 18, 9. 
1 (ον. 14, 8 ἃ ὅ. 12, 26. 4 (ον. ὅ, 1. 10, 8. 192, 19. 
18,10. Ἐρῇ. 4, 4θ. ΤὨδορἢυ]. ψν 6}} ἜΧρ δῖηΒ : προσ- 
ἥκει ἡμᾶς τῆς ἀλλήλων ὠφελείας ἕνεκα πάντων ποιεῖν. 
Απάᾶ ὑροη {6 ψῇοΐα βοηΐθποθ ἢθ 06]! ΟἸ 5] τὸ- 
τήᾶγΚβ, ἰῃδιὶ τῆς εἰρήνης 18 πηοδηΐ, 65ροοίαἰίῳ οὔτ 6 1688 
δἰνδησοβ, (ἢ γίβι δ ; δηα οἶκοδ., οΟΥὈ ἰῃ6 πιοῖο δά- 
νδηςσδα ἴἰἢ βρίγιυδὶ Καονίεάρα, ψἢο 18 δαπηοη! 864 
ποΐ ἴο οσα8' ἀονγῃ ἢ18 Ὀγοίἤγθη ὈΥ σδιυϑίηρ; {Π͵ 6 πὶ ἴο Ὀ6 
᾿δοδη δ] Ζοά ; γοῖ (ῃ6 ψογά8 εἰς ἀλλήλους δῆον {παι 
{η686 ἀυΐζ68 8ΔΓ6 σοΠΙΠΊΟΠ ἴο οί, δηἋ ΤΕΟΙΡΓΟΟΘΔΙ ς 
δΔηά »όῆζο 15 τηϑηϊοηρα ἢγβί, βίποθ ψιΠουὺΐ 1ξ, 1 18 
ἱπ] ΡΟ 551016 ἴο ρτγτοιηοίθ δα! Ποδίϊοη. 

20. μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. 
Ηρτα ἴΠ6 βθηϊζπθηΐ ᾿ἱπουϊοαίθα δἱ νϑγ. 1ὅ. 15 δρδίη 
τερϑϑίβα. 

Ὁ Οἔ νυ] ο ἢ βομποοῖίρ, ρῖνεβ ἀπ Ἔχοτημὶε ἔγουι Βεγβοποίῃ, ἴοϊ. 17, 1. 
ὕει ἀμ! ραΐυγ ϑιιρετὶυ5 (ἰῃ «οε]ο, δεῖ]. α Ὡς0), εἰ ἀεδίἀογβίοσ δἰῖ ἰηξε- 
συ (ἴῃ ἴογσγ), εἴ δοοερίυβ Ββοιίηΐθυ8. Ῥγεΐβ., ἴοο, οἰΐεβ8. Ψοβορῇ. 
Αηϊ. 16, 6, 7. Το νοῦ δῪ ὃ6 εὐδεα δ. η}ρ]ὶς, οπιη. ὅ, 40. 
(εἰιοὰ Ὀγ Βα ϊκίεγ.) “Ὅπερ γὰρ ἀρεστὸν δόκει Θεῷ καὶ τοὶς ἔμφροσιν 
«ἄνθρωποις, τοῦ ἂν εἰν σπουδῆς ἄξιον τῷ σωθησομένφῳ. 
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, ΒΥ [6 ἔργον τοῦ Θεου ΤΩΔΩΥ (οιηπιοηΐδίοῦβ ὑπάογ- 
βίαηῃαἀ (ῃΠ6 Ολγνιδέϊασπ ὀγοί ον, σοῃβιἀογρά 85 ἴῃ 6 τοῖο 
ΤΩΔΏ5ΠΙΡ οἵ Οοα : δηα που τοῖον ἴο Ερῆἢ. 2, 10. δηά 
1, (ογ. 90,1. Βιιΐὲ ἴπ (π6 ἔογπηοῦ ραββϑᾶρα 6 ἤδνα 
ποίημα, δῃὰ τῆδι ψηποιΐ [η6 ΔΓΟΪ6 : δηα (ἢ6 Ἰαΐίογ 
Θν  ἀΘΏΓΥ τϑαυΐγεβ (Π6 1πιεγργοίδίοη ΨὨοἢ [1 584} 
ΠΟ πευθοοὶ ἴο βίδίθ ; πδιῃσΐυ, ἰπδί οὗ {86 δῃοϊθης 
(Οοπμτηθδηίδίοσβ, 8η4 πιοϑί πιοάθΓ ΟΠ68, Ψῆο ἢοΙθ 
᾿ΒΌΡΡΟΒα (μδὶ Ὀ. τὸ ἔργον 15 τηρδηΐ (ΜΠ δὴ 8]} υδίοπ 
(ο ἴῃς διο  δοίαγαὶ τηοίδρῃοῦ ψὨϊοἢ ἢδά 108 ῥγο- 
σοα64) {π6 [411 δηαὰ (γι ϑιϊδη ριθίγ οὗ [6 Ῥϑγβοῃ ἴῃ 
ηπαβίίοῃ ; δηά [ἰζ 15 Δϑογι δε ((Π6Ὺ {Π1}1} ἰο αοά, 88 
θείης αχοϊίθά, ργοπιοίθά, δῃά ργβθβοσνθα ὈΥ ἢ]1Π|. 
ΟΠ γγϑοϑβί. δη ΤΠΘΟρἢΥ]. Ἐχρ] δίῃ ἰ σωτηρίαν. 8668 
1 ον. 15, δ8. ΡΙν]. 1, 6. : 

20. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν, δια... ““ 81} (πιθα[8) 
ΔΓΘ ΡΓγα δηα ρογῃ 66 : [ἢθΓ6 18. ΠΟ ΟἿδ κοινὸν (ΤῊ. 
1, 15.), 411 ἅγθ ρῃγΓα, 88 ψ6}]} Όγ ΠδίαῃΓΘ, 458 ὈΥ {Π6 ρεΓ- 
τηἰβϑίοη οὐ αὐοὰ.᾽ ᾿Αλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τ. ὃ. π. ε. 
᾿ΑἹ κακὸν τηυϑὲ Ὀ6 ΒΡ} 164 βρῶμα. ἼΠ6 ψοΓά8 τηΔΥῪ 
θ6 τοΐδγγθα δἰ ποῦ ἴο 16 τυεαζ Οἠγνιδίϊαη, πιο, ἢ 
φαίϑίῃ διὰ προσκόμματος (1. 6. συν προσκόμματι, β[ππ)- 
ὈΠΙηρὶγ, ψ ἢ δὴ πησογίδίη δηα ἀυδίοιβ τη] 4), 51η- 
ποίϊ ; οἵ, ἴο {Π6 ποῦ ζποιυΐηρ δῃὰ δάνδποθα (Ἰσὶ5- 
(ἴδῃ, ΨΠο, 1, Όγ δδίίηρ, ἢθ6 οἴδηκβ δηα σδιι568 8Π0- 
{Ππ6γ ἴο 5ἰη (διὰ προσκόμματος, ἴοτ μετὰ προσκόμματος, 
1. 6. οὐσαϑβιοηΐηρ δὴ οἴξησο (ο ἢ), Ὠ6 4150 βιπηβίῃ. 
ἼΠ6 ζαέέον" Ἰηςοτργοίδιϊοη β6 618 ργθίθγα]θ, οὔ 86- 
σουηΐ οὗἩἉ ψῇῆδί ἔο ον 8. (Κορρθ.) ὙΤΠδορηγ]., μον- 
ΘΥΘΙ, 8η4 ΤΥ ΟἴἤοΓθ, δάορί (6 70» ηἼΊΟΥ τηοάθ οὗ 
1ηογργαίδιϊοη. : 

21. καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα, μηδὲ πιεῖν οἶνον. ΟΕτοῖ., 
Ηδτγάγυ, Ηοβοπηι., 8η6 ποί ἃ ἔδνν οἰμογ (οιημηδηίδίογϑβ, 
ἴΚ6 καλὸν 85 ἃ ρΡοϑι(να, ἴογ (ἢ6 σοϊηραγαίϊνα ηεοίδιδ. 
ΤῊΙ5, ὨΟανΘΓ, 18 ποὺ Πθοθββᾶγυ. [{ ἴὩδΔΥῪ 6 ῥγδ- 
ἔδγαὉ]6, ἢ ΚΟρΡΘ, ἴο σοηβίαθγ καλὸν ἃ8 μαΐ ἔοτ 
προσῆκον: ΜὮΙΟΝ 15. σΘΓ(ΔΙΏΪΥ ΤΏΟΓΘ ΔΡΤΘΘΔΌΪΕ ἴο 1{ἢ8 
1188 Ἰοασ!θ Πα]. Τἢδ καλὸν ΠΊΔΥ θ6 νον α ἰῃ 56 ν γα] 
Δϑρθοίβ, ἃ8 σοηϑιβϑίίηρ οὗ τῆδην ραυτουἶαγβ οἢ ΜὮ]ΟΝ 
566 Ροΐοβ ϑύῃορ. Πα τι88 οὗ κρέα ἴῃ [η6 μ]αγαὶ 
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ἴον {Π6 δίπρυϊαγ, 18 8η ἰάϊοπι ἀδβογνιηρ οὗ διἰθηίοη. 
γνεῖβ8. διἰάιισθϑ βανογαὶ θχδρίεϑ οὗ 1; 88 ΗοπΊογ.Ὶ 
κρέα πολλὰ 5ερ᾽58ῖη6. ΑἰΠοη. ὅ40 ο6. ὀλομέλη κρέα" 
Δηἀ 180 Ε. τέτταρα λήψη κρέα μικρὰς Χροη. Ογτγ. 2. 
ἐγένετο ἑκάστῳ τρία κρέα. 

21. μηδὲ ἐν ᾧ. Ηοτα {Π6Γ6 18 8ῃ 6} ρ5818, ἴῃ ψ] ἢ 
τηυ8ὲ Ὀ6 ΒΌΡΡΙ 164 εΕἸΠ6γ, (ν ἢ Οτοῖ. δηά τηοβί οἴ οΓ 
(οπηηθϑηίΐαίοῦβ,) ποιεῖν, οὐ, ψ ἢ ΚορρΡα (σ0 τοίοιβ 1 
ποῖ ον ἴο τοἷπ6, Ὀυΐζ οἴμοῦ 1ηϊοχιοδίίηρ ἀτίη 8), 
πιεῖν. 'ΓΠο ον ηιΘΥ, Ὠον ΘΝ ΘΓ, 5668 {ἢ 6 Π]ΟΓῈ παίαγαϊὶ 
δΔηα ΤΟρῸΪΑΓ 6}}1ρ0818: ὨρΙΠ6γ 15 10 αυϊ οογίδίη (δῖ 
ΔΏΥ οἴπογ 1πἰοχισαίϊηρ ἀγΙ Κ8 γα Κηόνψη ἴῃ δησίθηΐ 
{{πη|68. Ἢν ᾧ, ““Ὀγ ψΒΙοἢ." Προσκόπτει 18 ἴῸΓ σκαν- 
δαλίϑεται. 
Το ψογάβ ἡ σκανδαλίϑεται ἢ ἀσθενεῖ ἅτ6 οἰηϊ θα ἴῃ 

([ἢτοΘ Μ55., δηά βοῦς Ψϑυϑίοη8 δηα Εδίμοσβ; δηὰ 
ἐνοη χο]θοίθα Ὀν Μ|] δηὰ Κόρρο, 48 βεϊημ ἃ ρ]οβϑ. 
ΤὮΙ8, πΠοννονοσ, σδῃ ὨδγαΪϊγ ΡῈ ἴγυ οὗ ἢ ἀσθενεῖ : δῃὰ 
1{ ἐλαέ οἴδυβα Ὀ6 σοησίηθ, 80 ῬτοῦδὈΪΥ 18 ἴ[η6 ῥγο- 
σϑάϊηρ οη6. Βεβϑίά68, {Π6 οπ)!βϑίοη ἴῃ 80 ἤδιυ ΜΚ. 
ΤΩΔΥ 6 δοσουηίοα ἔογ οἡ {86 ρῥτίποΐρ]α οὗ {μ6 ἢο- 
τηοΙοίοἸθαοη. Βοίἢ [Π6 οἶδιι868, ἴοο, ΘΓ Γοδά ὈῪ 
ΟἸὨγγϑβοβί. ; δηά ἴθ γα 185, 1 {πη Κ, στοαί οπιρδαδὶς ἴῃ 
186 086 οἵ {Πγ66 [θγιηϑ 80 ὨΘΔΓΪΥ Ἀ}116ἀ ἴο Θδοἢ οἰ γ. 
Απά, ἴῃ 118 νον, ΤΠΘΟΡΉΥΪ. γοιηαγκβ, (παῖ ὈΥ 4}} 
[Π6868 {Π6 ΑΡροβί]6 ἀγανϑοη [Π6 πΊοΓα σοηῆτιηθα (Ὦγ!5- 
ιἰδῃ ἰο (Π6 ὨοΙρ οἵἁ ἢ 18 Ὀγοίῃοσ, ἃ8 Ὀοηρσ ἐπ αἷέ τε- 
Φρεοίς ἰσϑα κ.Ἑ 566 16 τηδδίθιυ σοπμηθρηΐ οὗἁ (ἢ ΓΥ5. 

ἘΞ Αμά, δἀνεγίϊηρ ἴο (ἢς (ἤΓ66 ἴογπλ8, ἢ6 Οὔδβογυεβ μα ἴΠ6 Αρμοβιΐθ 
Όγ προσκόπτει Ἰἰιϊπὶ8 αἱ {ῃ6 δίϊπάπεις οὗ ἴδ πεορῆγία ; ΕΥ̓͂ σκανδ. 
Ἰϊηῖ5 (πὶ ἢ6 8 κοῦφος, Δῃὰ Ὀγ ἀσθενεῖ, ἰῃδῖ Βα 18 ὀλιγόπιστος. 

ὕγεῖ8. τεραγὰβ σκάνδαλον 8ἃ8 ἃ ΒΙΓΟΠΡΕΓ ἰεγπὶ [ἤδη πρόσκομμα, δῃὰ 
Πα βιιθ)οϊῃβ [Π6 [Ὁ]]οννίπες ῬΑΓΑρΡΉ ΓΑΒ : “" δὶ ππμογίπὰ ἸὨδῖαϑ, αἱ 
ἤναῖοσ ἐχ 7υ 515 οὐαί εἰδο58 ερε Μοβὶβ νεϊϊἴοβ ; δυῖ 1116 σηονοίυγ υἱ 
εὐαῖ δυΐ θοῦ, ὅ8ὃ᾽ ἤθη βαϊῖ, δηϊπ8 1115. ἃ ἴ6 πλαρῖβ δἰἰθηδοϊτν, εἴ 
ἴυυ5 δὺὸ ἱΠ|ο; υἱὐ ἰρϑυτὰ τ εἰ εἰ σοηίδηγηθβ ἰἀπαυδην δυρογδίϊ- 
«ἴοβαπι: 116 ἴα γυάίοανθὶς ἐπηρίυμ, αὶ Ὠ0}]ὰ 1,6ρ}5 ἃ Πεο ]αἴδ γονθ- 
χει ἀιπςαῖατ. Ηος δεῖ οὐ ἰη)υΓ)ὰ εἴ ἀδίηπο υἱείυθ486 νεβίσυην, 
διηϊοϊτία δηΐηι πησῖιδ ἔγίρεβοεῖ. δὲ νϑγο, αἱ {101 ρμασοδῖ, εαδῖ, δα υς 
Ῥο)οτὶ ἰοοο σεϑ εδὲ, αρίζ 1116 σοηῖγα ἀϊοίδμθη σοηῃεοίεηε8 5066, εἴ ἴα 
ἐρβαι δὰ ρεοσαπάιϊηη δἀοκίει!, ΠΠ0ἀ εβῖ πρόσκομμα, ἴος σκάνδαλον. 
Ηος ρμαςίο ριᾶνθ εἴ Ἰείμαϊς νυϊηὰ9 ἰμεὶ ἰηθίμίιαν, ἀσθένεια πρὸς 
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Ετοαῦὶ 8 ρᾶϑϑαρα οἷο Ὀγ ε05. τοῦ Αὐρυδβίίη, 1ὲ 
ΔΌΡΘΑΙα (πὶ ΜΙΩ6 ψβ βοσιρίϑα δὲ ὈΥ βοῇ νγνϑὰκ 
Ὀτοίῃγθη, οἢ [ἢ68 δ58116 ςτουηι 88 γγὰβ πηδδξ ; ΠΑΠΊΟΙΥ, 
{δὶ ψῆδΐ τνὰ8 ρυθ οἷν 5ο]α πδα ϑοῃγοίπι68 θθθη 
ιι56Ἁ δἱ ᾿Ι δ: 108 ἰο [ἢ6 Ὠοπουτγ οὗ (ἢ6 Ηεδαίμοη ροαβ, 

2ῷ, σὺ πίστιν ἔχεις, ““ ἴῃοι! ἢ85ι (Δ1Π} ((Που δαγθ81), 
ρει 5ο.᾽᾽ Τῃα δηςοιθηΐ ατοοκ (οπγηρηίδίογβ,Δηα {6 
ΘαΥΪγ τηοάοθγῃ ομ68, ΓΕδα {{|15 οἶδιιβα ἐπέεγγοραί υείῳ : 
Ρυΐ (Π6 ΟΥΠΟΣΙ βϑϑῖηβ (ῃῆ6 τοῦ βρὶ 64 τηοάθ, δηὰ 
{πογοίογο ΠΟΘ Ἀργθο 806 ἰο (ἢ 6 5γ]6 οὗ {ππῸ ἈΡροϑίβ. 

Βγ 7} 15. ΘΓ τηϑδηΐ ἃ ρεγϑυδβίοη {πὶ δέ ΟΠ 6 
18 ἀοϊηρ ἰ5 τ ρσῃς δηά ἰαννίαϊ ; οἵ, ἴἢ οἴδοῦ ψόογάβ, (ἢ 6 
4886 ῃ{ οὗ {πὸ σοηϑοϊθησο. (Βοβθηπι.) δὸ δοδοείίρ., 
ψνο ΘΧΡ Δ] 1 : ““ Ρ] ΘΠ 58: 1: πὶ ρΟΓΘ. ΔΒ: ΟΠ Θη1 Οἵ Π6Γ- 
([ἀἀϊηθπὶ ἀ6 νεγϊδία οἵ θοηῃϊδίθ Ορὶηῖοη 8 8185." 
Απά 6 οὔδβεγνθβ : ““ ΤΠΘΟΪοΘῚ ϑομο βίϊοοϑ 856 οι 
νοσδηΐ εοοηδοϊοπέϊαπι γτοοίαηι." ΚΟρΡΘ, ἤΟΜΘΝΟΙΊ, Γο- 
[δ Γ5 εἴ ϑ ΡΙΥ ἴο πληροφορία οὗ δοίΐοη, θυΐ 4150 ἴο ἢ 6 
ἀοοσίγ!πο οὗ ΟἸγίβί, ψ Β]οἢ πλᾶκαβ (ἢ 6 ῬΓΙΠΊΔΓΥ τηοτξ 
οἷα Ομ γβυδη σοπϑίβί [ἢ υὙἹ6] ἀϊηρ δϑ8θηΐ ἰο (δ Ὠγ6- 
τἰῖΒ, ΡτΟ 1568, Δηα ῥὑταοςορίβ οἵ (ἢ γιβ(. 

Φῷ, κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 1. 6. ““Καα 
{Π18 ρΘιγβιιδϑίοη [0 Ὑουγβοὶῖ, δηαὰ γοὺγ αοά; 56 
Μ ΏΘΏ γοὰ αν ὯῸ ΟΙΦΙ ὙΠΓΠ688 ; 8Δηα εἶο Ὠοΐ 6π1- 
ῬΙΟΥ ἰἴ 80 88 (0 οἴἶδπά γοιγ ἔθ! ον (ΟΠ γιβίίδη, δηά 
ΜΘ ΆΚΟΓ ὑγοίμοσ." “Ηδγα (οῦδβογνοϑθ ΤΠ Θορἢν].}) {Π|6 
«Αροβεῖε Πιηΐβ δ (ἢ6 πιογα δανδηςσοα (γι βϑίδη, ἃ8 θθῖηρ 
κενόδοξον." ΟΥ̓ ἢ ρῆταβε κατὰ σεαυτὸν ἔχειν.  εἴ8. 
δάάυοε8 8Δῃ δ χδρ]6 ἴσοαι Η6]1οὰ. 7, 16. ἐχεμύθει καὶ 
κατὰ σαυτόν ἔχε, καὶ μηδενὶ φράϑες. Απά ἢ 8180 οἰΐ68 ἃ 
δ ΠᾺ }1Ὁ δοηέϊπιοεπέ ἴγοιηα Ερὶςοΐ. Ατσίδη 4, 8. επὶ πολὺ 
ἐπειρώμην λανθάνειν Φιλοσοφών᾽ καὶ ἦν μοι ῴησι τοῦτο 
ὠφέλιμον" πρώτον μὲν γὰρ ἤδειν, ὅσα καλῶς ἐποίουν, ὅτι 
οὐ διὰ τοὺς θεατὰς ἐποίουν, ἀλλὰ δι᾽ ἐμαυτὸν" ἤσθιον ἐμαυ- 
τῷ καλώς --- πάντα ἐμαυτῷ καὶ τῷ θεῷ. Ἠδ «1530 οοῃι- 
Ρᾶτεβ Μδζγο. Απίοη. 7, ὅ8. μόνον πρόσεχε καὶ θέλε κάλος 
εἶναι σεαυτῷ. ΤΠ ρἤτζαβα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ᾽( τηΑΥ Ὀ6 

θάνατον, αυδΙῺ ΠΙΟΓΒ ΣΟὨδοαυ δῖ σομλ, 15, 20. 16, 17." Βυΐ (ἰἱἷ 
ϑεϑῖὴδ γϑῖὮεΣ ἱηρεηΐοιϑ (θη 580]14.. 
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οὈβογνοὰ, σοΙΤΕβροηῃβ ἴο (Π6 ΗφὉ. ΓΕ ΡΡ, 1 
ΠΘΓΘ 866 Π18 (0 8ΙρΉ ΠΥ, “ΜΠ ἃ γοΐογθης (ο Οοἀ." 
Τὴ 36η86, (ΠΘΏ, 18: ““ΚΘΘΡ ἰΐ ἴο {δ γβϑ, δῃά υ86 ἰΐ 
ἰοναγάβ8 (σά οηΪγ." 

Φῷ, μακάριος ὃ μὴ κρίνων ---- δοκιμάξει. Δοκιμάϑειν 
Δηα κρίνειν, εῖΒ. οὔϑεγνθδβ, ἃγα ορροβθὰ ἴο δββοὶ 
οἴβογ, 88 16 1,δἰη ργοδαγεὸ δπὰ ἑἐπιργοδαγο. Αηὰ ἢθ 
ΡΑΓΒΡΉΓΑΒ868 [Π8: ““ἘΔΠχ 40] 58 ᾿Ιρδιπὶ ποη ἀδηηηδί, 
1 ἃ τὸ αυδῖὴ ἰδλοϊοεηάδαηι ργοραΐ, ργθίογι οἱ εἰ αις.᾿" 
ΚΟΡΡΘ τοίδβ ἴο 8 8: 118 γ βαπίηθηΐ ἰη 1 Ζοἢ. 8, 21. 
Ἔν ὦ δοκιμάξει 8 [ῸὉΓ ἐν ἐκείνῳ ὁ δοκιμάφει. ΤῊϊθ 
ΤΏ ΧΙ, 48 ΤΠ ΘΟΡγδςοί γϑιηδγκβ, ταυὲ 06 σοηῇποά ἴο 
186 5υῦ)]6ςξ 1η φασϑβίίοῃ. 

48; ὁ δὲ διακρινόμενος ---- ἐστίν, ““Δηἀ ἢ6, ἀουδίηρ 
(νομοῦ 16 ΡῈ στρῃς ἴο 6δῖ), 15 ςοπἀειηηβά, 1. 6. 15 
"4016 ἰο Ὀ6 σοῃάδπηηρα (ΠΑΥ 185 86] [-σοη Δ οιηη64), 1 
6 οδί, θδθοδιβ6α ἢ6 ἀοί ἰξ ποὶ ἔγτοιῃ δι ἢ." Τα 
Ραββϑᾶρξ 18 δχρ[αϊηβα ὃγ Τπεοάαοτγοῖ {ἢυ8 : Ὁ δὲ μετὰ 
τινος διακρίσεως ἐσθίων καθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν Ψψήφον φέρει. 
Απά Ὀγ ΤΒΕορῆν]. 1Φ1. Κατακέκριται, Διὰ τί; οὐχ 
ὅτι ἀκάθαρτον ἦν τὸ βρώμα, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ἐπίστευσεν ὅτε 
καθαρὸν ἐστίν, ἀλλ᾽ ἥψατο τοῦ βρώματος, αἷς ἀκαθάρτου. 

Αἴἶογ πίστεως τηυβῖ θ6 υπηάἀογβίοοα ποιεῖ οΥ φάγει. 
φΩ, πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστιν, ““ ἴοςΣ 

ΜΏδίονοΓ 15 οί ἀοπ6 Ὑἱ ἢ ἃ {11} ρογβυδβίοη {Πδ0 11 18 
αι, 18 οἰηγμί. εῖβ. σοπηραγθβ ἃ δἰ Π|}} 8 βθῆ- 
εἰπηοηΐ τη ΡΙΙη. Ἐρ!βῖ. 1, 18. δὶ (αἴτ8 ρυ 5 Π]υἀ 
ΟδΔυ15581Ππ|1} οσυ]υδ4 6 Ὀγεοορίιπι: υοα αἀυ 1188, Π8 
ἔβοθγϑ ; 1ἃ ᾿ρβὰπιὶ γθβογρα, δηα ΡὮ1]Ο1, 6059, Οτο- 
(109, ἴοο, οἰΐ68 (Ἰς, ἀ6 ΟΗο. Θυοά ἀυδιῖ889 (ησυπι 
δ[ δὴ ἰηἰηαι) π6 ἔδοοσιβ. [Ιηὐἀδοά, 1 ἌΡΡρΘδγβ (ο 
ἤᾶνο θδθη ἃ ἢοῦ ὈΠποοπ πιο βαυϊηρ ἀπιοηρ ἴΠ6 608. 
Το ἰοῦ ρυγροβα ΚΟρρα οἰϊεβ ἔγοπὶ ἃ δ ΌΙΏΙσΑΙ 
ὙΓΙΙΟΣ : “ Ηἰὶο οϑὲ πιαρῆυβ (ὑδηοῦ ἰερ!]8: Θυϊοαυα 
υἵγυτῃ ᾿Ιοἰπὶ δὲ δὴ 1Π ο]ὰπὶ τὰ Ὡ686 15, ἃ ΓΙΌΣ 1}}1- 
οἴαπι 68ι." Τὸ ψ οἷ ΔΥ Ὀ6 δάάἀεά Καοίυνοτγί!), ἔο!. 
1δ, 1. (οτοἀ ὈΥ δομοοίϊ. οἡ Αςίβ 15, 29.) Νονεῖη 
βιηϊ ΔΌΘτγη δ, α1185 ΟΠ] 68 σΔΓΠ6 ΠῚ τηϑοϊδίδιῃ νοηδυηΐ, 
πᾶ νοτῸ {ΠΠ|αγαπὶ νϑπα δ ΟΆΓΏ 685 τηογίϊοῖη48. δὶ 4υ]}5 
ΕΙρΡῸ δηγξ, οἱ παβοιὶ οχ αυᾶ οιηοεὶξ, 81 ἀυδιίδί, Ργοῆι- 
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Ὀιίαπι ᾿ρ8ὶ θάδγα : αυοά βὶ νϑσο (ἰὴ ρίαθᾶ) ἰηνϑηϊϑί, 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 6886 ΟσΓΘΟΙ(ΟΓ, 1. 6. οἰαη. ΤΏ 15, 
Αὐππιοη οὔβογνοϑ, 18 ἃ ἐοομδ 46 πιογαἰϊέαέθ σμαπε «εὖ- 
76οἰἴναπι αϊομπέ ζαοϊία ργϊηοορβ. Απὰ 10 88 Ὀθθη 
ΔΡΡΙΙΘα τηοϑῖ ΔΌΪγ ὈγῪ Ὧγ. Ῥαίθυ 1 ἢ18 Μογαὶ Ῥἢ1]οβ. 
1,.1,7. θη. (ΟὨγγϑβοϑβί., ἢονενογ, για γκβ : ταῦτα δὲ 
πάντα περὶ τῆς προκειμένης ὑποθέσεως εἴρηται, οὐ περὶ 
πάντων. ΑὨά σοΓίδΗ]γΥ {{||8 18 αρρίϊοά ὃν ἐλο “Ιροσέίο 
ΟὨΪΥ ἴο {πε σᾶ86 ἴῃ χυθβίϊοῃ : θυΐ [ἢδΐ 18 ὯὨΟ ΓΘᾶϑοῇ 
ΨὮΥ ἰἴ 8ῃου!ὰ ἠοῖ ΡῈ πιδάβ, τηιίδεβ τπηυτδη 15, οὗ 
ξοποναί ΔΡΡΠςαἰίοη. ᾿ΓΠ5. Μ1], Βονανθῦ, ἸΏ ΠΟ ΓΟ- 
βροςί, Ἰυ81:} 7 Αὐυρυπδίϊη [ὉΓ 1πΐδγγιηρ ἴσο ὨδΏςΘ, 
(πὶ {πΠ6 νϑγῪ δ6δβί δοίίοῃβ οἵ (ἢ Ηθδίῃθῃ8 6 ΓῈ ΟἿΪΥ 
δρίεπαϊά δἷπδ. ΕῸΣ (848 οὔβογνεβ Μδοκῃ.) τπουρῇ 
{ΠΟΥ Παᾶά ποῖ 81} ἴῃ δὴν ἀϊνίηθ γανο]δίίοπ, {Π6Ὺ 
τοῖσι ἢάνα {Π6 (8110 τηθηϊ]οηορα ὈΥ (6 ΑΡοβιὶα ; |. 6. 
ἃ ἤγιῃ ρογβυδϑίοη οὗ {πὸ ἰὰνν ἤ}] 688 οἵὗὁἨ {6 ]Γ ον δο- 
(ἰἸοη8, δηά δὴ ἱποϊπδίίοη ἰοὸ ρίθαβεα οα Ὀγ ἀοίηρ 
ψΠδὶ (Π6Υ τπουρῆς τιρξ δηα δοσερίδυϊα ἴο ἰι1π|.᾽" 
ὝΝΟΙΥ, ὕδγρζον, δηά οἴΐθγβ, ἤονανοσ, τᾶ Κα [ἴ δὴ 
ΔΡΠΟΥ85Π| οχίθπάϊηρ ἴο (ἢ οὗὨ Ἔνθγυ Κίηά, ποΐ οἠΪγ 
Ὠιβίογιοδὶ δηά οὗ σοηβοίϊθῃσο, ὰΐ 4180 οἵ ἀοεέγεμο; ἃ8 
ψ ἤθη υβθἀ οὗ ἃ 7υδέϊγιηρ ἰαϊῃ. Βιιῖ 411} 1Π|]18 18 ΠΟΓΘ 
ἀν Ὁ αϑϑθγίβα [ἢδη ργονβά. 

ΔΏΥ ἀἰϑηρσυ δηθα ΟΥο8 ψου] ἤοΓΘ Ἰηἰγοάμοθ, 
ἔγουι βανογαὶ ΜδΝ., ἃ ἀΟΧΟΪΟΡῪ 84]80 ἐοιιπά ἱπ 16, 25, 
20 ἃς 27.: δηὰ (Ογίθβδος, ἢ ἢ158. ἀβι18] Γαβ[} 685, 
ἢ 88 γϑοοὶνϑα 1 τηΐο [Π6 δχῖ, [πουρῇ ἔογ {18 ροβιίοη 
οὗ (ἢ 6 ΟΟΣΟ ΘΕΥ {Π6γα 8668 1 {{|6 ἰουηἀαῖίοη. ὍΤἢθ 
δνϊάθησθ, Ὀοϊῃ 1ηΐογηαὶ δη ἃ οχίθγηδὶ, 15 ργθαιϊγ ἴῃ 
ἔλνουγ οἵ π6 οοπιπιοπ ΔΙΓΔησοιηθηΐ. [1 5841} ποῖ, 
Βονψονογ, θηΐογ δἱ ἰγρα πο {86 σοηϑιἀδγδίοη οὗ {818 
Ῥυτοὶν ογτἰοαὶ αυσϑίίοη ; βίης ψῃδί Μγ. δ᾽ῇαάθ ἢδ8 
ΓΘ ΤΊΔΥῪ 80 {Ππ 6 [ῸΓ πιοϑί οὗ ΠΥ τοδάθιβ; δΔη4 1 
8.8} οἡἿν οὔδβεγνο, (δὲ ἱπουρὶ ἀοχοϊορίαθβ ἃγα βοιηβθ- 
{1π|65 Τουηἀ ἴῃ οἴ ογ ραγίβ οἵ [ἢ6 Αροβίοϊ! οὶ Ερ158{168 
88 Μ6}] 88 δ (ῃ6 Θηα οὗ ἴῃ6επὶ (ὅ66 Ερῃ. 8, 921. ΡΒ], 
4.,.20. Ηδρ. 18, 90.), γεῖ ποῖ, 1 {ΠῚῸΚ, 80 88 ἴο ἐηέεν- 
γιρέ ἐδ οοπποχίοη οἵ ΔῺΥ ἀἰβοοιγδα: ψΏ1ΟΒ ψου]ά 
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θὲ {ἢ6 οᾶ86 ἢόγθ.0 48 ἴο {16 σοη]δοίιΓο8 δηᾶ ᾿γρο- 
(Π6865 οὗ Ψογοτηθ, θη ]οσ, δηα οἴπογβ, {Π6Ὺ πγογΐ 
1 {||6 αἰἐθηίζίοῃ. 

ΟΙΠΑΡ, ΧΥ. 

ΤῊΕΒ σοΙηπθηοίηρ νοΓβ68 οὗ (ἢ1]8 ΟΠδρίοσ ἅγΓα 80 
οἰοβοὶγ σοῃηθοίοα σι 1[Π6 σοποϊυάϊηρ, οπ68 οὗ [ἢ6 
Ργϑοδαΐϊησ, πὲ 10 18 ϑυγρυιβίηρ ἴἢ6 αἀϊνίβίοη 5βοιυ]ά 
αν Ὀ6Θη τη8Δ46 δῇ 80 ΠΠΠΡΓΟΡΟΓ ἃ ρΪἶ8ς6. 

ΤὮδ σοπηδχίοῃ 13 (ἢ 8 ἰγασοα ὈγῪ Κορρε : “Ενοῦυ 
ΟἿΘ ΠΔΥ, ἰηἀ 664, ι.86 ἢΪ8 ΟΜ ἢ ἡπελαθων Δηἃ ρογβϑυδ- 
Βίοῃ : δυΐ ψα βῃουϊά ΡῈ ᾿παυϊροηΐς ἴο {Π6 να ἢ 658 
οἵ οἰδριβ, ἰοϑὲ να σηϊδῇ ἰο ἰῃἢ6Πη) 8Δῃ Οσσϑϑι ἢ ΟΣ 
1ηο!οῃηθηΐ (ο 5]η.᾽ 

1, ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοί τὰ ἀσθενήματα τ. ἀ. β. 
ΒΥ (8 οἱ δυνατοὶ, ἃ8 ΟρΡροβθοά 1ο τοῖς ἀσθένεσι, τηιϑέ 
(48 Κορρεο δηὰ Βοββηηι). γϑιηδγκ) 6 υηάεγβιοοά {ῃ6 
τοτα ἃθυπάδηϊ ἴῃ Κηον]εάρο, δηὰ {Π6 βίγοηρογ ἴῃ 
ἔαϊιἢ (14. Φ2, σοτηραγοα νὰ {λ|Κα 24, 20, ἀηὰ Αοἰ8 
7, 24. δυνατὸς ἐν λόγω); δηἀ ὈΥ {1186 ἀδυνατοὶ, [ἢ 086 
1658 5.16 δηὰ Κπονψιης, δηά {Πδγοίογα 1 ἢϑϑί(δίϊοη 
δηά ἀουδέ 8ἃ8 ἴἰο {ἢ6 ἰαιν(Ὁ] 688. ΟΥ τη]ὰνλ [Π 685 οὗ 
ΔῺΥ {Πϊηρ. Βοίῃ [ῃ6 ρἢγϑιοαὶ δηῃά τηογὰ] βδθη86 οὗ 
ἀδυνατὸς 15 ΔΙΏΡΪΙΥ 1υϑίταῖϊοα ὈὉγ εἰ." 

Βγ {6 ἀσθενήματα ἃτα ον] ΘΠ πχεδηΐ “΄ [4156 δηά 
5: ΡΟΥΒ ἸΟ 5. ΟΡΙὨΙΟΏ8 :᾿ἢ᾿ 8πα [ἢ6 ἰθτη βαστάξειν 
τηυβῖ, ἴῃ {{}18 σοηίοχῖ, βρη! ἴο Ὀθδγ ευἱέλ, δῃηἀ σοη- 

᾿' ΤΉ (ΘΓ ρΡΓΟρΕΥΪ ἀδηοῖεβ ννεδίκηθβ8 οὔ δον, ᾿πδ ΠΥ, ΘΒ ρΘο 4 }} 7 
παῖ ργοςθοάϊηρ ἔγοτι Ὀοΐηρ τηδϊμμοα, Τῆυ8, ἡ ͵εῖ9. οὔϑεσγνοβ, ἴῃ 8 
ΒΥΠΟΠΥΒ ἀνάπηρος 18 Ορροϑε(ϊ ἴ0 δυνατὸς, δυνάμεσος, ὑγιαίνων. 
1 τρδὺ ὃ6 ποί(ίοεά, παῖ οἱ ἀδυνατοὶ, ννὰϑ ἃ ἰοΓΠὴ δοιῃθί: 68 δρρὶϊοὰ 
(0 ἀδποῖθ πιξἐέέατυ ἱπυαίϊαε. 

ΟὐἨ [Π6 ἴννο ἴεστηβ οἱ δυνατοὶ αῃὰ οἱ ἀδύνατοι (ἌΓΡΖΟν ρἶνεθ ἐδ 6 
ἤο!]οννίηρ; ἐχρ᾽δηδίΐϊοη : “ Οἱ δυνατοὶ δυηΐ ν6 14] δὰ ἀρεηθυα!. 8, 6- 
οἰαἴίη), ϑυηῖϊ ργονθοί γε ἴῃ Γεγιπὶ ἃς αἰδοὶ μ]δγυ τ οορηϊίοηα ; 
δυηΐ ᾿ἱ, φυΐθυ8 τη8}0 ἀοοίγ ηξ5, πα ὐοῦ νἱ γί απὶ ΠπηεβΌγα δρὶ γἰ [8] πὶ; 

“ ἀδὶβ εδἱ, Ηος Ἰοοο ἱηίε]ρτιηΐυγ, αυΐ ἰῃ ἀοριηαῖα ἐς Οἢ γι ϑἰἴδηα 11- 
θεσίδϊε σροῖβ ἰηβειτυτὶ, δοὸ ἀς δὰ τοῦ ἀδιαφορῶν, οταπῖπο οοηνίοιϊ 
βυηῖ. Οἱ ἀδύνατοι βυηῖΐ, φαΐ δάδυς πεδϊίδης αυοδά Δογορδίϊ οηθπ, 
οογεπιοηΐλγυτη Μοβαίολγιη), εἴ, ἰῃ πράξει ΟΠγὶοιδηλ ΠΑ] αοἱ παμίαγ, 
ΠΡ. 14, 1. νοσδῦδηϊιν οἱ ἀσθενοῦντες τῇ πίστει." 
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ΒΕ6αΙΘΏΓΥ, τ ἢ ἃ γοίθγθποθ ἴο {Π6 βυδ]θοῖ ἴῃ 4168. 
(ἰοη,.ἴο δνοϊά ἀοίηςς ἰῃ {Ποῖ ργθϑθῆοθ ΨὮῆδί τηϊρὶὶ 
βῆοοϊκς {παῖς ργο)υάίςθβ, οὔ δῇογα τῇϑθπι 8 δχϑπιρ]α 
οὔ δὶ {ἢογΥ οου]ὰ ποῖ σοΟῃΒΟΙ ΘΠ ἸΟΌΒΙΥ ΔΡΡτονΘ. 
ΤΠ ψΠοἷ]6 ραβϑᾶρο 18 {πΠ118 ρδγαρῃγαβθα ὃ. Υοίβ.: 
““ δ᾽ 4υ]8 ροά!θυ5 ΡῸΓ θβϑῖ, πο ἰ460 ραϑίδπ)υϑ ροίυ8 
δὲ δάϊυναοις. ϑ8ὲ 4υ15 αογθοὸ ἀδοσπδιῖ, εἴἴδπιὶ σοπ- 
8:}}1π|118, υἱὐ ἃ ΑΓ δυϑίίηοαί. Οἱα κἱ δηΐϊπιο 
ξΟΩῸῚ οἵ ἰῆγπιβ 8:2 ΑΠΏΟἢ ἴπηςσ ροί8 6]0.}8 π|ὶ- 
ΒΟΓΟΙῚ οἱ νἱοθηὶ 6]085 ἀΟ]θγα, θυηαιθ ἔδσγο ᾿υϑἔθχη 
65: Ὁ [Ι|«{ῇ {Π18, οψανοῦ, ἴπθγθ 866 18 βοιῃθ Π]ηρ' 
ΓΑΙΠΘΣ ἸΠρΟΠΙΟυΒ [Ώ8Π 80114. 

1. μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν, ““ δια ηοΐ ἴο δἴπι αἵ μ᾽ οδδίηρσ 
ΟἸΙΓΒΘΙν 68 (οη]Υ).᾽᾽ ᾿Αρέσκειν ἑαυτώ 866 Πη5 ἴο ἢᾶνθ 
Ὀεδη ἃ ποῖ υμίγοαασηΐϊ ρἤΓγαβ6. 7" 

2, ἕκαστος ἡμῶν τώ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν 
τρὸς οἰκοδομήν. Ηστο (6 ΑΡροβί8 ρίνεβ ἃ ἐϊηιξέαξίοπ 
(0 [8 ργϑοορῖ, (ἢδὲ {ἰ}}8 οοιηρίαϊϑαησα τηϊρῆς ἠοὶ 
ἀορσοηογαίθ ἰηΐο τηθγα δυ)θοΐ δ ρβογνίθηςθ (88 ([81 οὗ 
{Π6 ἀρέσκος ἴῃ ΤὭΘοΟΡὮγ. Ομᾶγ. τῆ. ὅ.) ; δάάϊηρ εἰς 
τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. ΗδΤΑΥ ΘΧΡΪΔΙἢ5 118: “ Π]|ΐ 
86 δοσοιηπηοάσέ, οἴ δίη81 8101 σγδί τη ΠΟῊ 5810, τηοᾶο 
βίη6 ῬΡεοςςδίο. Τἢΐβ Ἰηςογργοίδιοη, ον σ, ῥτο- 
οοϑαβ οἡ ἃ ὑγοηρ νον. Νὸοῦ σδὴ 1 δβϑϑηΐ (ο {ἢο886 
ΨΟ ΡΪδοθ ἃ σοϊηπ δίϊογ ἀγαθὸν, [8 πηακίπρ (88 
Κόορρα ἱπάδϑα βθθι8 ἴο ργείθγ) εἰς τὸ ἀγαθὰν Δηά εἰς 

πὶ ΟΥ̓ (8 σοηαοεοοπβίοῃ (0 {ἢ6 γα Κη θ8665 οὗ οἴῃεγβ, (6 Αροεεῖε 
δϑνε ῃοῖ ΟὨΪΥ (δα ργεοορέ, Ὀὰΐ ἴ[Π6 ἐχαπιρίε; ἃ8 νγὰ Βηὰ ἔτγοϊῃ 1 (ογ. 
9, ὁ. 10, 88. 

Ἵ ϑένεγὶ Ἔχϑιη} 68 οὗ 1ἴ ἀγὲ δι ἀιιοθὰ ὃὈγ ̓ γεῖδβ. ; 8ο. (6 [οἰ ον ϊηρ; 
ἔγοτηα ΧΡ. σφόδρο φρενήρης ({᾿μιπιοιμτδοπιθ,), οὔτε τοῖς ἄλλοις 
ἤρεσκεν, οὔτ᾽ αὐτὸς ἐαυτῷ. Ρ]αῖίο Ῥχοίδρογα. ἔγνων᾽ γὰρ ὅτι οὖς 
ἤρεσεν αὑτὸς ἑαυτῷ ταῖς ἀποκρίσεσι ταῖς ἔμπροσθεν. ϑεηθοδ Ερἱδῖ. 
116. υηι) 811 τηϑρυϑ οἵ Ορὶ ηϊοηιλ δΘΟὺ "115 [6 πη1.8} οἵ οὗ ἰρεϑ, 
408 8}}}8 ἀἰθρ]!οοδηΐ, δ'01 ρδςθῃβ. Αἴῆβη. ρ. ὅ8 ο. ἀρέσκεν ἐαντῷ, 
“ΓΠΘΟρὮ. ΟΠ. Εἰ. δ.» ΠΘΓΘ ἢ ἀδρίοϊβ ἰῃ6 ὁ ἄρεσκος, ἴΠπ ΘΟὨΙΓΑΓῪ 
ἴο Βοηλ ἰ8 [Π6 αὐφάδης. 2ἘΕ 5: γ]}. Ρ. Υ. 186. παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ δέκαιον 
ἔχων, ΕΘ ἴΠ6 8680). Ἔχμ]αΐηδ : πάντα δικαίως ὀιόμενος ποιεῖν, 
αὐτὸς ἑαυτῷ ἀρέσκων; καὶ δίκαιον νομέϑων εἶναι, ὅπερ ἂν βούληται 
πράττειν. 
Τα [Δἴίῃ τε ίογ8, ἰοο, ἔγεσυ θη ὑδὲ (ὴθ ρῆγαϑθο ἐΐδὶ δηἃ εἰδὲ 

»ίασετο, ᾿ 
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οἰκοδομήν {00 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ (6 ΓΠῚΒ: ὙΒΙΟΝ ἴθ ΒΌΓΟΙΥ δῇ 
ὉΠ] 511Π40]6 συγίδ!ΠΠηρ οὗ [ἢ 6 586ῆ86. Α.5 ἴο ἢ τηοήβθ 
οἵ ᾿πἰογργοίδίοη δάορίοα Ὀγ Απιπηοη, τνῆο ἴαϊκοα 1Ὲ 
85 Θηυϊνα]δηίΐ ἴο εἰς ἀγαθὸν, “ἴον ροοά,᾽’ 1. 6. 1ῃ {Π]ηρϑ 
Ῥογίδϊπίηρ ἰο το] ρΊοη ;" ἴ{ 18 απ Δα πη 851016 ; 
δῖης6, 1ηὴ ἰδεῖ, {Π6 τὸ ἤδτα ἢ88 (ἢ6 Όγοσ οὗ αὐτοῦ : 88 
(Π6 οἷάεγ (ὐοπιτηδηίδίογβ ἢδνα τ ρΏΓΥ β6θη." Τὴ 
αἴδι56 εἰς οἰκοδομήν βεοῖης [0 ἢανα θθθὴ δα ἀθά, ἐο 4υ8- 
ἸῪ δηά Ὄχρ δίῃ 1Π6 ΌγΏΊῈΓ; δηά ἰξ 15 {Πποϑγοΐοσθ ποξ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 τγοβογί ἴο {π6 ᾿ηἰογρτγοιδίίοη 75ὲ τη 6ῃ- 
Ἐ᾿οΠ6(4, βίηςθ {πΠ6 ψοτγάδ εἰς οἰκοδομὴν τα βυδοίοηϊ τ0 
11πν)ῖ0 {Π|8 το [Ὠϊηρσβ ρογίαιηϊηρ ἴο γα σοῦ. Ο {ἢ6 εἰς 
τὸ ἀγαθὸν, ΤὨεοάογεῖ νι 6}} οὔβεῦναεβ : ἔστι γὰρ ἀρέσκειν 
καὶ ἐπὶ λύπῃ καὶ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ πλησίον. Το ΜΠ ΪοΪ) 
Ῥυγροβα ποῦ 18 δὴ δρροϑβὶίβ Ῥ585Δ 68 ἴῃ ΤἬΘΟΡΉσ. 
ΓΟ. Ἐπ. ὅ. περὶ ἀρεσκείας --- ἡ δὲ ἀρεσκεία ἐστιν --- οὐκ 
ἐπὶ βελτίστῳ ἡδονῆς παρασκευαστική. 

10 15 ἡ] ]ΟΙ ΒΥ ᾿αμμοῖ κοι Ὀγ ΟἾγγβοβί. δῃά ΤΠ θο- 
ΡὮΥ]., ἰπαὺ [86 ψογι 8 εἰς οἰκοδομήν ψοτα δά θά, ἰο 
ῬΓανϑηΐ ἃ Ῥογνθγϑίοι οἵ (ἢ 6 δυνατοὶ, ΟΥ 5[ΓΟΉρΘΓ, ἢ 
τη ρἢϊ 880, 1 τσαίθγθηοα ἴο [Π6 θοῦ οη6: ““ Βγ 
Ῥτγοβϑίηρ Ὠϊπι ἰο ρδγιοὶραΐε οὗ 81] πηθαΐβ δηὰ ἀγηᾷ8, 
ΜΙ ουΐϊ Γοβίγιοίΐοη, 1 ἄγαν Ὠϊπη ἰο ψῇδὶ ἰ8 φοσά," 
Βιυὲ 10 πηυϑὲ θ6 σοοῦ 70» λΐηι, ἐο ἠδ (λτγδέϊαη εαἰβοα- 
ἐΐοη. ὅδὸ ἰῃαΐ βυοῇ ἃ ριοσεάυγθ, δνθῇ 1 ροοά :ῃ 
1561} γοῖ θεϊηρ; Ἰπορρογίιηθ, ψουϊά ᾿θηὰ ἰο ἀδϑέγμο- 
ἐϊοη ταῖῃογ (ἤδη εαὐὐβοαίίοη. ΕΓ δὴ 1} -π|6α γοθυ κα 
ἄοα5 ηοΐ οαἱγ "ἢ 

8. καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐκ ἐαυτώ ἤρεσεν. Τῇ ρτο- 
ςορί 18 ἔγΊ ΠΥ 6η]οϊηθα ΡΟ 8 ὈΥ [Π6 ΘΧΔΠΊρ]6 οὔ 
ΟὨσίϑε Π1π|86] ἢ, στη βουρῆςϊ οὶ ἢ8 οσ ρίογυ, ψῆο 
ἸΙνοά πηοΐ ἴο δἰπη56 1, δηὰ νῆο ὈοΓΘ {Π6 πηοβί στο] 
ἰπ]υγ 168 ψιπουὲ σοπιρίαίηΐ. 

[19 ψ6}} οὐβογνθα ὃγ Κορρο, {πὶ {Π6 βοηίπηρηςξ 
“ ἢρ Ὀότγο {δ6 1η80}{95 οὗ τη6η.,᾽ 18 οἰοιπῃορά ἢ ἰῇῃς 
ψοσαβ οὗ 5. 60, 10. οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιϑόντων σε 
ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμὲ, ΜὨΙΟἢ ἄρτοο Ὄχδοῦγ τ ἢ {πΠ6 ΗςὈ. 
δηά {πὸ Οατθοῖκ νογβϑίοη. Τὴ Νογα8 γα δά θα Ὁ 
Ἐοϑϑητα. ἰὁ Ὀδ 5 ΓἸΚΙΏΡΙΥ ἀΡΡ] 1 8016 ἰο Ο δέ; γϑί 
Κορρϑ ψ1}} ποῖ δἱϊονν ἴμδτη ἴο 86 τῆογα ἰπᾶμ δὴ Ω0- 
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σοπιπιοααξϊοη, ἈΠ ἀθη168 [Πδί ΠΟΥ ὍΟΓΘ ῬΥΪΠΊΔΓΙΪΥ 
τηθδηΐ οὗ ἰῆ6 Μεββίδῃ ; οὐβογνίηρ : ““ Ῥβαί πηι Ἰῃ 
δὺο σοηίοχίαᾳ 6Χ ΘΟΠΒ1}19 δυοσίοῦ!β 46 Μοββᾶ ὩρΈΌΓΘ 
Ρτοθαγὶ πο ροίεϑι.᾽ Βιιξ {Π6 οπτβ ργοδαπάϊ τϑϑὶβ 
ἢ ἀὲπι. 1118 (848 Με. ΤΌγηον ἰγ}ν ΓΘΙΑΓΚ8) [Ὸγ 
λὲηι ἐο ργουθ τὶ ἴΠ6 δρρ]!οδίίοη υαγὶος ἴτοιη {86 
ἸηἰδηςΊοη οὗ ([ῃ6 οΓρΊηΔ] δυΐμογ,ἢ Βαβι ἄθβ, ἢ6 ἢϊπ|- 
561} δα τη {Πα νϑγιοιβ ΟΕ βθηίθηςθβ οὔ ἴῃς ΟἹ]ά 
Τοβίδπιθηΐ πόσο, ὈγῪ {6 ψεν8 οὗὁἉ τη {{π|6 (Πᾶν ἄνθη 
Ὀγ {Πο56 οἵ ἴ[Π6 ργϑβθηΐ ἀ84γΥ), σοποοϊνθά ἰο ἐγϑαΐί οὗ 
(ῃ6 ἔογίυποβ οὗ τῆς Μαβϑιαῆ. Απα νῆσποο σου ]ά 
᾿ανα δγίβεη βιιοἢ δὴ ορίηΐοη, ὉΠη1685 1ὲ δὰ Παή [8 
Τουπάδίιοη 1η ἐγαα!οη Ὠαπαρά ἄονῃ ἔγοΐη (ἢ 6 {1Π168 
οὔτ Ῥγορποίβ [ΠΘτηβαῖνοϑῦ Μογθϑονοσ, (6 Αροβίίβ 
Πιπη86 1, τὰ τπ6 ΟΠ] ονίηρ ψοτγάβ, τοίου ἴο [ἢο56. ἢι- 
[ὩΘΙΓΟΙΒ Ῥᾶββαρο8 ψὨΟἢ οσσυγγοά 1η (ῃ6 ΟΙά Ταβίδ- 
τηθηΐ, 85 Ψ το τὸν ἐδο ἱπδένιοέϊοπ Ἀπ ουπδοίαξϊοπ 
οὗ Ὀ6]Ίονοῦβ τη (Π6 Μεβϑίδῃ. 

4, ὅσα γὰρ προεγράφη ---- διδασκαλίαν. [{ 15. νὑ6}} 
οὈβογνθά Ὀγ Οατοῖ., ἰἢδι [ἢ]8 οἰαι86 15 ᾿πβογίθά, [ἢ 
ΓΙῸΣ ἴο πιοοίῖ ἃ ἰδοῖΐ οδ)θοίίοη, {παξ (ἢ6 ραββαρθ 
ἄοο8 ποΐ θεϊοηρ ἰο τὸ, θυΐ υηΐο Π)ανϊά ; ΟΥ (0 56 
(η6 ψογάβ οὗ (ἴθ ] 15) ὑπαΐ 1Ε ἢ88 ὯΟ σγαΐδϑγθησα ἴο 
ΟΠ γιβί ογ ἴο (Πγιβιδη5, οὐδ ἤωο οοπέϊρ᾽δδο, αἶΐαηι 
λογμι, αἰαπι εἰέογπι ἐθηιρογηι οὐ γόγμηι γαῖ οηθ}π 
ε8ὅ66.. Το ΨψΠίοἢ (6 ΔΗΒΨΕΙΓ 18: “10 ἐο68 ᾿πήθοα 
Δρρογίδίη ἴο Παν!ά, θυϊ [Ὁ 15 δά πη! 6α ΟΥ̓ ἃ}} «[6ν ἴο 
06 ἰγρίςδὶ οὗ ΟἸἢγίβι." (ὅ661 ὅογ. 10,6.) ὙΒΘορΡΉνΪ. 
δα 5, ““ἴὉΓ οὐζ πη! ατοη.᾽ 

4, ἵνα, διὰ τῆς ὑπομονῆς ---ἔχωμεν. Ἡρτδα ΤΟΓΘ 
{ἢΔη οὔθ πηοάβ οὗ σοῃπβίγισ!οη δηα ἰηἰογρτγοίδίϊοη 
ἢδ8 ὕὈδθὴ ἀθνβθοά. δοιῃβ (οιῃηπημοηΐδίογβ {ΠῚ} {Π6ΓΘ 
5 Δὴ ΗδηαϊΔα 8 ἴῃ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως. 
ΤὮΉ18, ΠΟ ν σ, 15 (1 1}1ηΚ) ἴοο ΒοΪά. [{ 5ῃου]ά 866ηι 
τδὲ ἵνα 88 (Π6 ευοηέμαΐ Β6η86, ἀηα πδ΄ (Π6 ρΡυτρονί 
οὗ [ῃ6 ψῇο]6 βθηΐθηςα 18, (0 Γαργθβοπί {Π6 γοϑεΐξ οὗ 
ψδὶ 86 Ὀδ6η γι ἔθη δίογθί πηθ, δι 6 ““ 80 (ἢδιὲ 

᾿ΌΥ ρϑίίθῃςα, ζο Ψ6 ΠΊΑΥ ἢδνθ Ὦορθ." ΤὍΤἢ6 4668- 
(ἴοῃ, βούανοσ, 18 ψΠΘΙΠΟΓ ὑπομονῆς 185 ὁ θ6 (ΔΚθῃ 
ψ ἢ γραφῶν, οΥ οί. ΝΟοΥ͂ {ἢ]8 18 ἃ ροϊηΐ Οὗ ὯΟ ΥΘΓΥ͂ 



ΚΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΡ. 108 

ΘΑΘῪ ἀδοϊϑίοη, δη οἡ νοΐ Τηςογργείογϑ αἰ δ. 1 
8668 πγοϑέ ρῥγοΟῦ80]6 (πὶ [ἃ οὐρῇξ ποέ: δηὰ βυςὴ 18 
{Π6 ορίηίοη οὗ τῆδηγ δμϊηθηΐ δηοίθηΐ δη4 πηοάθγῃ 
( οπηπιρηίδίοῦβ. 
ΤΠ βθηΐθῃσα 18 ἢ. οχρίαιηθα Ὀγ (Ὠγγϑβοϑί. : Ἵνα 

ἐκπέσομεν (ποικίλοι γὰρ οἱ ἀγῶνες ἔσωθεν, ἔξωθεν) ἵνα 
νευρούμενοι καὶ παρακαλούμενοι παρὰ τῶν γραφῶν, ὑπομιο- 
γὴν ἐπιδειξωμεθα, ἵνα ἐν ὑπομονῇ ξώντες, μένωμεν ἐπὶ τῆς 
ἐλπίδος" ταῦτα γὰρ ἀλλήλων ἐστὶ κατασκευαστικὰ, ἡ 
ὑπομονὴ, τῆς ἐλπίδος, η ἐλπὶς, τῆς ὑπομονῆς" ἅπερ ἀμφό 
τέρα ἀπὸ τῶν γραφῶν γίνεται. Απά Ὀγ ΤὨὭΘΟΡΏὮΥΙ. 144. 
88 [Ό]]ον8 : "Ἔνταυθα δὲ καὶ εἰς ὑπομονὴν πειρασμῶν αὐ- 
τὸς παρακάλει, καὶ φησὶν' ἵνα ὑπὸ τῶν γραφών νευρούμε- 
ψοΙ ὑπομένωμεν, καὶ ὑπομένοντες δεικνύωμεν ἐν ξαυτοῖδ 
πᾶσαν τὴν ἐλπίδα ϑῶσαν καί βεβαίαν. Ὁ γὰρ ὑπομένων, 
ἐκεῖνος δοκεῖ ἐλπίδα ἔχειν τῶν μελλόντων ἀγαθών" ὥσπερ 
ὁ ἀνυπομόνητος, τῆς ἐλπίδος ἐκπέπτωκεν. 
Βγ ἔχωμεν τηυδί θ6 υπάογβίοοα κατέχωμεν, ““ Ποϊὰ 

ἴλοι." Τὴν ἐλπίδα. Ηρδτα (Π6 ἀγίςἷα β8θ6ϑιη8 ο 6 υδοὰ 
ἴον [Π6 Ργοποι! ροββθϑϑῖνθ, ““ οἱ" ἢΟρδ." 

ὅ. ὃ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς, καὶ τῆς παρακλήσεως δαΐη 
ὑμῖν τὸ αὐτὸ ᾧρονεῖν ἐν ἀλλήλοις. Τῇ6 ΑΡροβῖ]6 πον 
δάάγο8868 [1 π186]} αὐ υοία. 

Οοά 1:8 884 ἰο θ6 ““{Π6 αοἀ οὗ ρα(ίδῃς 6 δηά δοῃβο- 
Ἰαϊοη," θδοδιβα ἢθ ργοάμςαθβ {Πδ πὶ ἴῃ 8, ὈΥ ΒΌΡΡΙγΙην; 
ΨΔΓΙΟΙΒ τη 688 Ὀγ Μ᾽ Ὠ]σἢ (ἢδι ν᾽γίυ6 πηδᾶν θ6 ροηοτγαίθα; 
δΔηὰ ἴῃ ογάδθγ ἴο ϑῃδῦϊα υ8 ἴο τηροί 8}} βογίβϑ οὗ Ἔδν1]8 
τι ἢ ἀΠΌΓΟΚΘΟη σουγᾶρα, 8Πη4 υΠ8Π 8 6 σοηδβίδηοσγ, ἢ6 
ΒΌΡΡ 68. ὺ8 ΨΊ ἢ νϑγιοιβ βοΐδοθϑ. (( 6 }].) δίησθ 1ἢ 
ἐδ πιυϊαα] οσοποογά οὗ ΟΠ γιβεϊδη8 (ἢ 6 Αροβίϊα ἔουπα 
{π6 Ὀα6βι Δ᾽] ανϊιίοη οὗ 1η}γ68 ἴτοιλ ψιηΠουΐ, 80 (0 
{π6 ουϊθναιίοη οὗὨ {Π18 ντίὰα6. ἢ6 Θβρθοίϑ! } Υ αχῃογίβ 
ἰἤθριη. (Κορρϑ.) 

Ὕ Πδη Οοά 15 Πογα 8814 ἰο θ6 {π6Ὸ αοἀ τῆς ὑπομονῆς, 
καὶ τῆς καρακλήσεως, ἍΘ 816 ποΐ ἰο σοηβίάοτ οπέψ [ἢ 6 
ηιοάϊα ὈΥ ΜὨϊοἷ, 411 {πη 78 ἀγα τηδάθ ἴο ψοΥΚ ἴον ροοά 
ἴῃ {86 6η4, δΔηά [Π6 γο]Πρίουβ 8οΐδοθ ἴο δ6 ἔουπάα [1η 
ϑογίρέμγεο, Ὀυϊ αἶδο {Π8 ϑυρρογίβ, Δϑ8ϊϑίδῃοθ, δηά 
οοπιίογίβ οὗ {{| ΗοΪγ δρίγιί, ογ [ῃ6 ραγαοίοέθ, ἃ ΝΕΤῪ 
μἰρὴ ἄερτοο οὗ ψῃοβ6 βγασθθ Ψ γα νουοϊβαίεα ἴο {Π6 

ΥΟΙ, νΙ. ο 
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Ῥτγί αἱ εἶν ΟΠ τ ϑιίδη8, θυ ἔτοπη ψἤοπ ΟἸ τ βιδη8 οὗ 
ΘΥΘΓῪ ἃρ6 ΤΏΔΥ δχρϑεί “ ΠΗ τ νὰ ἰηΠΘῃς 65 88 ἃ ΓΒ 
ίνοῃ ἰο ΘΥΘΓΥ τηδη (0 ῥγοῦϊ ψὩ8].᾽ 

Κορρα ἤϑῦβ σοιῦραγοϑ (ἢ6 βίγαῖ αγ ἐογπλΐαβ Θεὸς 
τῆς ἐλπίδος, νΕΓ. 18.. δηα Θεὸς τῆς εἰρήνης, 16, 88., 
1 ἼΠ688. ὅ, 933. Απά Ο,οί. οὔβογνθβ, {πδὶ {Π6 ρσο- 
να ἢ ([ἢ6 Νὸν Τ᾽ οβίδιηθηΐ βοπιϑί πη ἀθηοίθβ [ἢ6 
᾿οὐ)θοΐς δῃᾷὰ βοιηδε! 165 {Π6 οὐξδοξίυθ οαειδ6. 

ὅ. τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις, κατὰ Χρ. Ἶ,. ΙΕ ἰ5 
Εἰ ΟΠΥ οὈβογνθα Ὀγ Ομ !ὰ8, {πᾶΐ (Π6 τὸ αὐτὸ φρονεῖν 
.15 ἴο Ὀ6 υπάογβίοοά, ποΐ δὃ0 τη υςοἢ “ ἀ6 βρηϊϑηκζ γι 
ἃς Ορ᾿πίοπαπ, ΄υὰπι ΔΠΠΉΔΓΌΠὶ ἃς σοϊιηΐξαῖιπι σοη- 
δρ᾽ γαϊοη .᾽ δὸ Τιτγίη8β δηἀ οἰ 6 ΓΒ δ8ρ. Ηδγάυ, ψῇῆο 
Δηίογργοὶ τ οὗ “8 πη΄ αἰἴδοιίουβ δηὰ ρσοοά ψ1}} ἴῃ 
Βοαγίηρ {δεῖγ τηυζι8] ᾿Πῆγη 165, ἴο [ἢ 6 τοιηοναὶ οὗ 84} 
Δογοαῖ!!οἢ8 οἡ ἴῃ6 αἰδβι]ποιοῃ 5 οὗ τηθδίϑ δῃά ἄδγϑ, 
{παῦ (Π6γ6 πᾶν Ὀ6 ὨΟ διχοστασίαι. ᾿ 

Τῆς ψοτάβ κατὰ Χριστὸν Ἰ. ΤΔΥ, 8ἃ8 ΚΟρΡα 588γ8, 
ὍὯσ τοίδιγοα εἰΐδογ ίο ἀλλήλοις, ἴον ἀλλήλοις τοῖς κατὰ 
Χ.., ΟΓ ἴο τὸ αὐτὸ φρονεῖν. 
εὐ θὲ ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι ὃ., (ας ““ψΠ ΘΠ γ6 
ρΓ8136 (οα, γε [ΠΔΥ̓ (0 1ΐ, 85 ΗΠ ὁπ πηουξῇ, 80 αἰδὸ 
ἢ οη6 τη, ψητ τπδηϊγ, ψ τ Πομῖ δἰγθ, ἢ8- 
ἰγοά, οὐ σοῃϊθηϊοῦβ." Αἢά 80 Οτοί., ψῇο οὔβοσγνοθβϑ, 
(δὲ {86 Γ6 18 ἤθτα ἃ σείδγθηςρ ἴο ἴῃ6 δηζίθηίΐ ἀοχοῖο- 
4168 διά [᾿ἰΔ 166. 

Δοξάβητε, Ἀγαίδο, οοἰοδγαΐε. (Οοτορᾶτο “οἢ. 15, 8. 
1 (ον. 6, 0. Οη ὁμοθυμαδὸν" 866 Αςίβ 2, 46. δηὰ {Π8 
Ὠοίθ {Π6 76. 

6. τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἶ, Χ., “(6 

ἘΞ ΟΥ̓ νΐοῆ ρἤγαθθ, δηὰ αἷ50 οὗ ὁνὲὶ στόματι, εἶδ. [48 ἤετε ἀἀ- 
ιιοοα 8ανογα] ἐΠ 51 ΓΔ [ΟΠ 8 ; 8439 Ρ]αῖο 80, Ῥο!]υς. 4, 102. ἐξ ἑνὸς στό- 
ματος. Ραἴο 778 ". μιᾷ δὲ φωνῇ καὶ ἐξ ἑνὸς στόματος πάντας σνμ- 
φωνεῖν" δι ὅ95 ο, πάντες γὰρ ἐξ ἐνὸς στύματος ὑμνοῦσι. Ατίδῖ, Εη. 
667. οἱ δ᾽ ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες ἀνέκραγον, ὮΘΓΕ ἴα ϑοἷιο]. 
Ἐχρἰδίηβ: ὁμοθυμαδὸν καὶ μιᾷ φωνῇ. Ἦδ 4190 δ] οἱ 8 δανογαῖ οἱ πον 
Θχδηλρίεθ οὗ ἐξ ἑνὸς στόματος ἔϊοτη Ατιϑβ(ἰἀ69, Θαΐοη, δπὰ Αμπίδοὶ., 
δηὰ ἸΚαοννῖ96 οὗ πὸ ογ6, ἴἔϊοηι (6 οϑί [,δἰΐὴ τὶ ογθ. [τ δῃουϊᾷ 
ἘΠογείογα 8θθ (παΐ ἐν ἑνὶ στόματι 185 δὴ Πεϊἰϊοπὶδἐϊοαὶ ρῇγαβθο. ΟΥ̓ 
(Π6 Ἔχδιρ [65 οὗ ὁμοθυμαδὸν [ἢ πηοϑῖ ἀρροϑί(ε 8 π6 ἔτοπι Πεχηοβίῃ. 
ῬὨΠ. 4. ἐὰν ὑμεῖς ὁμοθυμοδὸν ἐφ᾽ ἱκετείας καὶ λίτας τραπομένους. 
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(οά δηὰ Εδίῃεος οὗ οὖν [ογὰ 26818 Ογίβε,, Οοι- 
Ῥᾶγθ Φ(ογ. 11,91. Ερ!. 1, 8.1 Ρεΐί.1, 8.1. Ησρτγο ἐξ 
18 οὐὔβοσνθὰ ὈὉγ Κορρε: “ Ηος δρίὰ δὰ ἐοοίσίπδιῃ 
ῬδᾺ]: 8118 ἰος 8 ργοροβιίδιῃ οἴ. Ερῆ. 1, 17. (4446 2ο. 
20, 17.) υἱὐ Ιἄδ6πι 1)68 αἀἰοίτιν 4148 θεὸς καὶ πατὴρ 
ἡμῶν ΟαΪαῖ. 1, 4. (ειηᾳυ6 ΖΦοἢ. 20, 17.) υρ]ίσοιι 
οὐ 2) 60 εἱ Ραίγθ Ὡθοθβϑιυἀ!ηθί ἢαροὶ ΟΠ χιβέυς 
Ρτθ ποῦ!8, ἀυρ! σΘ πὶ Πο5 4ιο4ᾳ6 ρογ ΟΠ γβέαπη. Φοῆ. 
20, 17. Ἐδάρη ἔοσμιία ἰοριίαγ 4 (ογ. 1, 8. 11, 81. 
Ἐρῃ. 1, 8. (οἱ. 1, 8. 1 Ρεί. 1, 8.᾽ 
. ἢ. διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους. ΤῊΪ8. ΨΘΟΓῪ σοῃ- 
βαηΐ οὗ τη νου] οϑρϑοῖδ! ν 6 ἀφοϊαγοά, 1 (6 
(επέϊίο δοὰ (6 ὑειυϊδὴ Οἠνιδέϊαπα ταυΐιι8}}γ αβϑιϑίθα 
δηά βυρροτγίεἠ δορὶ οἰογ : ἔογ ἰο {[π686 ὑψοὸ Κιηἀβ οὗ 
ΟΠ γιβίιδηβ {Π6 τὸ σροσλ. ἀλλήλ. δοθῆ (0 ρεσίδίῃ. 

(Κορρθ.) 
Διὸ 15 ργθρῃδηΐ ψ ἢ τθϑῃ!ηρ, δηἃ 185 ΜὙ6Ὸ)}} ρᾶσγὰ- 

᾿ιγαβοά ὈὉγ Οτοῖ. : “ δίησα [Π686 {Πηρ8 ΔΓ6 80; Βῖπ66 
ΟΥΘ ἔογῃϑ ἃ ργοὶραὶ δγίῖοὶα ἢ {π6 ΟἸ γιβϑδη 181}. 
Ου {δε ἴογοβ οἵ προσλ. 8688 [ῃ6 ποίθ οἢ 19,1. Ὑμᾶς, 
“«γοιι αἰΐ, “οί ἢ Γ «ὔδιυ5 οὐ (θη 61168.᾽ 

7. εἰς δόξαν Θεοῦ, ὨΏΙΒ οἸλυ Βα δ 18 οὗ ἔτχο τηοάθα 
οἵ οχρδηδίίοῃ 1. [1 σοΐεσγθα (ο {Π6 προσλ. ἀλλήλ. 
λι ΝΜ} βρη," “ δα Ποπογρίῃ 6] ;" 4. ἃ. ““ δῃηᾷ {ἰϊξ 
ΥΟΙΣ τιθτ} 81 ἰόν Μ1}} τοάουπα ἰο 6 Πομουγ οὗ 
(ἀοα.᾽ Απηά 80 (δ γγβοβί., ᾿Βθορῆγυ!., δά την 
Θδεΐγ τηοάῤτηῃ Οοιμτημδηίϊδίογθ. 4, [Ὁ τδΥ, ψ ἢ πγοδέ 
τϑοθηΐ (οιϊηηρῃίδίογβ, θ6 τοίογγοά (ὁ ψἤδὲ ἐιητηθα!- 
ἴθι ργθοβάβα, 1, 6. “παίἢ ρ]δσθά γοιι ἴῃ ἃ δβίδίβ οἵ 
βα νδίοη Ὁ. ἢ οἢ γοὺ ΠΊΔΥῪ ΠΠΔΙΠΥ διίδίη ἰο (Π 6 ρίοσγ 
οὗ αοα," πὶ Κορρε {10 ΚΒ {ΠΡ Το, Οὔ δοσουηΐξ 
οἵ νοσ. 8 ἃ 9., 1ῇὼ ψηϊοῆ 15 ἀθοϊαγοά λοιὺ .68118 (Ἰτὶϑὲ 
δαί ῥτγοιηρέθα {6 ρίοσΥ οὗ (ὐοά, νἱΖ. ὈΥ τϑοϑι νηρ' 
δον δῃὰ (ὐθῃς|65 Ἰηΐο ἢ 8 ἔδνοιιγ. 

Τηδῖ 118 ραβϑαρα 88 ἃ γεΐδγθησα ἰο Ὁπηγοῦ σοπ]- 
τη] 0η, ἢ45 Ὀ6ΘῊ Βῆοψη ὈΥ βανογαὶ 806 (οτμτηρηία- 
[ο78. 366 Ποάάκτ. 8Ὧηὰ Μδοκη., οὐ δδάς, , 
. 8. λέγω δὲ Ἱ. Χ.. διάκονον---ποασέρων. Ηρτα ψ6 να 
8 γϑαδοη ἴοτ ἴΐ6 ρῥγϑοθαϊηρ. Μϑδὴγ Μϑ5. :ηερά 
τοδα γὰρ, Ὀπί, 45 ἴ᾽ Βῃου ἃ βθθῆ, ἔτοπι ἃ ρίοββ: ὙΤἢθ 

ο ᾿ 
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διρυμηθηΐ 18 (Π. βἰδίο Ὀγ οβεηπι, : “ Θυΐα ΟὨγί8- 
05 οὐ Ψψυάε!8 (ν. 8.) οἱ ραρϑηΐβ (νυν. 0.) ργοάςββθ, δῖ- 
416 6χΧ Δι οὈυ.8 ὑπὰπὶ οορίατη οἤσογα νοϊαογι, ἀοροῖ 
φἰίογ ΟΠ γιϑυϊδηογυτ δ] τογὶ ἰθηθπὶ 6886, δίαπ6 18 οἱ 
βοουηάλπι ὀχαιιρίυπι (ΟἢΓΙ5Ε1 ᾿πβογνῖγα, ΠΘ406. ν ΓΟ 
δυπὶ ἰηΐοϑίαγα.᾽ [18 ορβογνοά Ὀγ Μζ. Τύσγηογ, [Πδὲ 
οἰμογ δὲ. Ῥδὺϊ σδγιῖθβ οἡ {06 διρυπιδηΐ ἔογ τηυΐιδὶ 
σΟὨΟΘϑϑ: 0 δηά ἔἴδνοινσ, ἔγοιη [ῃ6 σῃδγαοῖοσ δηά οἵἕσα 
οὗ (ιγίβε : ογ, μανίηρ θοΐίογθ τῃηϑηιμοηδα 11, νογ. 7. 
ἢδ 18 ἰδ {πογοῦν ἴο {πὰ βυθ]εοὶ οὗ πὶ8 Ερίβι16, (6 
οχίθηπάϊηρ οὗ {6 Μεββι8}5 Κιηράοπχ ἰο {Π6 (ὐΘΏ{1168, 
1Π6 ργοπηηρθπί 1468 1η 8 τη ηἀ.᾽" 

Διάκονος περιτομῆς 18 ΤΙΡΏΓΠΥ τεραγάθα ὈΥ Ἐοβθῆῃ- 
τοῦ 6 Γ 88 ἃ ὑσγσίο δῃα ρορΌΪασ Ἔχργθβϑϑίοη ῸΓ διάκονος 
Θεοῦ ἀποστελλόμενος πρὸς τοὺς περιτετμημένους, ΠΟΓΘ 
ψ6 παν (Π6 αὐϑίγδοϊ ἔογ {6 σοπογοίθ, 88 οῇἶθϑῃ, 
ΚΌΡΡΘ ἤδσθ σοιρασγοθ Μαίί. 20, 28. “" [6 σδῖῃηθ ποῖ 
[ο ἐξ τηἰπιδίοσος υπΐο, θυξ ἴο πη Πἰδίοσ." δ'᾽66 8530 
“οῆ. 18, 14. ΡΙμ]. 4, 7. 

8. ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, ““ἴῸΓ {πΠ6 6Β(Δ}158ῃπηοηΐς οὗ 
{16 ἔγατἢ οἵ οὐ." δ8ο Κορρθ: ἐν τῷ συνιστάναι τὴν 
ἀληθείαν, 1. 6. ““ (11 ἴῃ Κοορίῃρ ἢ18 Ῥγο 1865." [Ι͂ἢ 
1ῃὴ6 νογἀ8 Το] ον, εἰς τὸ βεβ.---πατέρων, ἰ8 (88 
Κκορρε οὔβδγνθβ) ᾿ΏΟγθ οἰθαῦὶν βονψη ψῇδί ἰ5 τηθδης 
Ἴη 16 ὑπὲρ τῆς ἀληθείας Θεοῦ. [Ιἢ ἐπαγγ. πατέρων (88 
Οτοί. γϑιρδγκ8) {Π6 ρϑηϊίνο 18 ἃ σεοηϊινα οὗὨ οὐγεοέ ; 
8δηἋ {{16 5688 18 : ““ [ῃ6 Ῥτοιη565 τηδάς Ὀγ (οά ἴο {88 
ἘδίθοΓβ, παπηοὶν (ἢ 6 Ψ{6γ8, το ψῃοαι [6 Ῥτγοιωῖβεβ οὗ 
8 Μεβϑβιδὴ δρρογίαι πεά.᾽ εβαιώσαι τὰς ἐπαγγελίας, 
““ {0 ἀο δῖ ψῇῃϊςὶ! Οοά ἢδα ρῥτοιηϊβοά ἰῃδί ἢ6 ψουϊά 
βοιηθίπη6 (0. Απὰ 80 Κορρα ἱπίογργοίβυι ὙΠ 
ψογαὰ βεβ., 10 ἸΏΔΥ 6 Οὔβογνθα, 18 Θϑρθοίδ! ]Υ δΔρΡ}}- 
ΟΔΡ0]6 (ο ἐπαγγελ. Τῆυβ ΡοΪγῦ. Ρ. 864. (εἰϊεα ὉΥῪ 
ἵνεῖί38.) βεβαιώσειν τὰς ἐπαγγελίας. Ατγιϑιϊ 65, βεβαι- 
ὥσαι τὴν ἐπαγγελίαν. (ὐΟϊηρατο 1 (ον. 1, 12. ΟΔ]. 8, 
17. Ερἢ. ὅ, 82. Ηρτκγα 10 15 ορβογνθά ὈὉγ  οἰβίεϊηῃη : 
“«(γιϑίυ8 1ρ86 Θὸ υϑα1}16 86 ἀδῃμδ᾽ῖ, υἱἵ Θογαῃ), 40] ἃ 
τ 118 σοηϊθηηη αΓ, ΤΠ] ἰϑῖ6 Γ 6586 : περιτομὴ Π0ῃ“ 
τοηρίμ5 ΠΟΠΊ]Ώ6.᾽ ; 

9, τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεὸν. Κορρθ 
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ΟὔΒΟΓΤΘΒ8 ὑπαὶ Π6Γ6 18 Δηὴ δηδοοϊυ πο. Τὴ οχαςῖ 
τοηβίγιοίίοη, ἢ6 βᾶγβ, του Ἱα ἤανα Ὀθθη {18 : τῶν δὲ 
ἐθνῶν διακόνους εἶναι ἡμᾶς ὑπὲρ ἐλέους θεοῦ, εἰς τὸ δοξάσαι 
αὐτοὺς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ. Ἡδτε Βοβοηπι., ΨΠὮ ΤΔΗΥ 
Οοιπιηδηίδίογπ, Ββιιθαυ 5 λέγω δηα ὀφείλειν ἔτοη {ἢ 6 
Ργθοραϊηρ᾽ ; δηα ἢδ6 ΓΕΒ ἴο ἃ 8101} 6111}0818 αἱ 4., 18., 
8η(1 ἰὰγ8 ἀονῃ [Π6 86η86 ἃ8 [ὉΠ 08: ““ ΑἸ(Βουρὰ 
δοδ8 ΟἿ ὃν ἠϊπιδοῖ ἀππουποθα τἢς (οβρεὶ ἴο ἰἢ8 
ὐειυα, γοῖ ἰ[ῃ6 Ο΄οηξλες να ποῖ Ὀδοη πορίοοίοά, θὰ 
{αν ἘΠ δι βαῖνο8 αἷβο οὐρἢΐ ἴο πη ΟΠ Ὗ [6 σοοάηῃθ88 
οἵ Οαοὐ, ἔογ δβο ψεϊρῃγ ἃ θοηϑῆς ᾿πηρᾶγίθα ἴο (ΒΘ, 
1θουσῇ ἔγοπῃ πὸ ΟὈ]Ιραίίοη οὗ ργοιῃῖβ6.᾽" 3 

9. καθὼς γέγραπται, “τ τᾶν ὑ6 [Ὁ1Π116 ἃ ψἢδί 
ψγὰ8 ὙΓΙΓ6η." [018 611} τοηαγκοα Ὁγ Ταγίογ, {Πδί 
6 ΑΡροϑι16 18 ρογβϑυδάϊηρ (ἢ6 σοηνογίβ ἴο ἃ οογάϊδὶ 
σΟΔ ΠΟ ἴῃ ΡυΌ]1Ο ΟΓΒἢΙΡ, δα 18 ρΊνὶηρ ἐδ ο ἢ ΡΑΡΙΥ 
ἃ 5:1 08ἴδης141 γραϑοὴ Ὧν (ΠΟΥ οὐρῆϊ ᾿ἴο υη]6 {ΠΕ6ῚΓ 
᾿ραγίβ ἃ8 ψ6]} 48 νοῖΐοσθϑ. Βιιΐ 48 10 ψου]ὰ 6 πΊογα 
ἀΙθίου]ε ἴο ρεγβυδάδ (Π6 υὔεισ, ἢ6 ΔΡΡΙ168 ἰο ]ιΐπ βθνθ- 
ταὶ αὐυοίδιϊοηβ ουξ οὗ δετγρίυγο," 8. 18, 49. 1)ουϊ. 
82, 48, Ῥᾳ. 117,1. 1838. 11, 10. {πΠ6 ἢἤγβι δηὰ Ϊἰαϑὲ οὗ 
ΜΏΙΟΝ, 848  ΒΙΓΌΥ βῆθν8, {π6 06 }78 ἰη ογργοίθα οὗ (ἢ 6 
Μεββίδῃ." 
Οη {6 βοηϊτρηΐ 866 1], 81 δηά 82. οεἰβίοϊη 

ΔΡΕ δάιιςοβ ἃ ΒΑὈθἱηΐςα] ψγίογ. ΜορΊ Πα, ἔο].14,1. 
6Χ αὖὐο ἐδρογα «Ψυάεοῖ ἴδγγαπ) Ργοιη888ηι ᾿ηργοϑδὶ 
βυηί, Ποῖηο σοηϊυμμ 60 οσδηίίσαμπῃ ἀΐσοτα μοί ; 
Ῥοβίαυδπι ν6]Ὸ ἴῃ σδρεϊν!δἴδπ ἀϊιοί! βιπί, ἄθμο σο- 
Ρογυηΐ 7115 παῦογα δὰ ρ]ογιβοδηάυ ΤΠ δαπι. 

9-12., ΤΟ ἢγδί ραϑ8δρθ 18 ἴγοιη 8. 18, δ0. (ν ἢ 
{ὴ6 οπχίϑϑίοη οὗ κύριος αἴζοσ ἐθνέσι), δηὰ 185 αυοίοα 
ἤτοτῃ {μ6 δερί., πιο ο]οβοῖν ἰο]ονβ ἴῃ6 ΗθΡτον. 
Τῇ ποχί ραββαρα 18 [ θυΐ. 82, 490., [Ὁ] οσίηρ [86 
ϑορί., δηά γοσθάϊηρ ἤτοι (ῃ6 Ηθῦγον, ψ]οἢ ΤΘ 868, 
Τ᾽ ΘᾺ ΣΥῚ, σοἰθῦγαίθ [6 πδίοηβ, ἢ͵8 ῬΘΟρΪθ. 
6 {Πϊτὰ ραββαρα Αἰνεῖτε---οἱ λαοί 15 ἔτοπι ᾿Β. 117,1.» 

δηά [Ὁ]1ὁν8 [16 Οατσθοκ, ψ μοῦ ἄρτοο8 στ ἴἢ6 Η6- 

- ὙΜΗΙοδ, 88 ἘΚ εἰϑ. οὔβογγεϑ, 816 ἰκοη ἔγοα ἴῃς [δῃνν, ἴπε ΓΓο-» 
Ῥμοί5, δηὰ {|| Ῥδαϊῃι9. ᾿ 
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γον. [Ι͂η (δ ἰουτί, "ἔσται ἡ ῥίξβα (δἐῖν}ς, Αρος. ὅ, δ, 
φῷ, 14.) τοῦ ἸἸεσσα)---ἔλπιοῦσαν, ἔγοπι [8. 11, 10., ἢ6 
οἰοβοὶν ἰο]ον8 (ῃ6 ατοοκ, ψιπουΐ (45 1Ε 866Π18) 60ῃ» 
Β.  ἰπρ (η6 ΗΘργ. ἴῃ (Π6 [Π͵ΓΘ6 ΤΌΓΙΊΘΓ ΡΑΒΒΆΘ8 18 
οοπίδϊηθα {{||8 βοηςπηθρηΐ : Ὑπαὶ ΨΦοῃονδῇ 5}|8}1 6 
Κπονη 88 {π6 σὰ Οοἄ διηοηρ ἰμἢ6 (ὐδης 68 848 ψ6Ὲ}} 
88 {86 9675. Τἢα 488 σοηίδιηβ {Π6 »γοηιΐδο, ἰῃδῖ ἃ 
Κίηρ; 541} θ6 Ὀογη ἴγοιῃ (6 ψενν8, αἀποέδεν' Ἰ)αν!ά, ἴο 
ψ Ποῖ ἀνθ ἴῃ 6 ΠΔΙΙΟΠ5Β ποί “Ψ6ν»18}} 888}} ΓΘΠΔΟΓ ΟΡ 6- 
ἀϊεηοο. (Κορρο.) 

12. ἐπ᾽ αὑτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. ὙΠ6 Ηδροῦτον ἰαχί 18, 
«« Ἠΐπ 814}} (ηὴ6 (ὐδῃι 1165 σοηβι},᾽ 1. 6. ἔγοῃ (6 
Μεβϑβίδῇ, 85 6 σοημπηοῃ δυΐποῦ οὗ {Π6 βαϊναίίοη οὗ 
811 ρθορὶϑθ, ποῖ οἠἱυ {π6 968, Βαϊ [Π6 (6 μ{1165 518}} 
Β6οῖκ {Ποῖγ ογδοΐθβ, 1. 6. ΜΠ] ἀδϑίγα ἴο Ὀ6 ἰδυρῃί Ὁ 
πὶ [ὴ6 τηθδη8 οἵ οδίαϊηίηρ βαϊναι θη; 8Π6 ψἹἱ 
ὩΠογοίογο ρίδοθ {Ποὶγ ἰγαβὲ ἴῃ Ὠη}." (Ἐ ΟΒΘ6Πῃ}.) 

1118 ορβεγνθά ὃν Τυγηθγ, (μδὲ ἡ ῥίϑα Δηὰ ὁ ἀνιστά- 
μενος ἀπάουδίοαϊΥ τηθδη {Π| 8816 ρθῦβοῃ ; 88 18 ὉΓΟ- 
4016 ἔτοπι {Π6 ρᾶγ}}6}18π|.0 ““ἼΠ6 ψογὰ σοοΐ (ςοηί!- 
Ὧ1165 Π6) ἰ8 οἴθδη υϑοα ὈΓῚ 1ὴ6 Ησρτονν ψΓΙΟΙΒ [Ὸσ 
δηοΐον βρτὶ ηρὶπρ τοι (Π6 τοοί. (οηρ. Ἐοβθημ). οἢ 
138. ἴῃ ἰος., οἵ 866 188. ὅ8, 2. Ηοϑ. 14, 6." 

18. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς----πιστεύειν. 
ἘρΠορυβ 68 ορ᾽ βίοϊεθ, αυδῖὰ 8] 14.168 οἰδυάϊ, ααὶϊ 
σοῃίηθί νοΐιπὶ ΑΡροϑβίοϊ!Ἱ, χὰιο Ἐοιπηδη8 αυβοάδιη 8 
1)6ο ργϑοδίυγ. ((τε]}.) 

- 1ὴ {18 νϑῦβε Ὀδρίηβ (ἢ6 ,οκγέδ, απὰ ἐΐο ἰαδὲ ραγὲ 
οἱ ἐλὶς Ἐριδεἶο, Ἡλτ ον, ἴῃ 6 ορίοσιδ, ΟΥ οοποίμδίοῃ, 
ὙὨΏΙΟἢ, 10 ΤΏΔΥ θ6 οὈβοῖνρα, 15 ϑγιτθη ἢ δάπι]- 
ΤΑΌΪΘ ρῬγυάθηςο δηὰ νιβάομμ. Νοῦν {18 ἸΏΔΥ Ὀ6 σ0η- 
βίο γα 88 ἔογιληρ ἔνγο ρδγίβϑ : ἰὴ [ἢ 70, ΠΊ6} ΟἿ ΝΒ ἢ 
{Π6 ΑΡοϑβίϊα δὐάγθβοβι δηάθαγίηρ ἰληρααρα ἴὸ (6 
Ἐοπηδη8, Δη4 ΔρΟΪορίΖεβ ἕο ψῇῃδί 6 [88 το, 
ψοῦ. 14. ἰο [Π6 Θηἀ οἵ [6 σπαρίοτ. [Ι͂ἡ {Π6 ἐαέξεον" Ἦ6 
(ο8{1Ώῆ.65 ἢΐ5 ἰονα δἱ ἰδῦρθ, 8πὰ ἰῃ νδγουϑ γᾶγ8. ἀΔπὰ 
{815 ἜΒΗ {πΠ6 ψηοὶς οὗἁ [μ6 Ιά8ὲ οπαρίεογ. ((ἀγὉ- 
ΖΟΥ͂. 

Ηδγα (ἢ6 Αροβί]θ φαῦῃηθβεϊν οηϊγοαίβ οὗ Οαοά, ἰδὲ 
{16 ΟΘῃΈ116 ΟἸ γι 85 πιᾶν ὐε ῬΓΟδοσνοα, δηά ςο- 
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Βτηιοα πα (818 ἢορ6 οὗ [δ] οἱ γ πο ἢ (ἢ6 δοΟΣΙΡΕΙΓΘΒ 
δα οἰαἰπγοά ἴογ ἰῃθηι. ΤΠ (ἢ ΘΓ 18 ἃ οἷοβα σοῆ- 
ποχίοη δοίΐψθθῃ νοῦ. 14 ὃ. 18, (Κορρο.) 

18. Θεὸς τῆς ἐλπίδος, ὅδτο., ““ Μαγ (λοά, ἔτοπι ψὨοπι 
8Ι'ΟΠ6 185 ἴο δ6 οχρθοίθα ψῇηῆδίανοσ γοῖ ἢορα 1 {ἢ 15 
18, οσ ἴῃ (6 ποχί," ὅς, Πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς. 
καὶ εἰρήνης. ΤὭΘ ρῥηθγαὶ βου Ππηθηΐ 15 [ἢ 5 ΟΧργοββοά 
Ὁγ Κορρε: ““[η διηρΙβοἰοηδᾶ εἰ ρῥγοπίοησᾷ το] ΟΩ 6 
ΒΘΟΙΓΟΒ 8ΔὉ ΟἸηηΐὶ πΊαΐο [6 1668 Ὀααίοβαμια νοβ γε δι." 
Απά [Π6 εἰρήνη ἢ6 ΘΧρΙ ΔΙ ἢ8 υασμἰέας α πιαῖο, ἐγαη χιιῖῖ- 

" {έαδ, δεσμγιέαα. ΟἸΏ ΘΓ, μοννονοσ, ἰακα 1 ἰο ἀοποία 
οοησοοΓα δηά υῃδηϊγ. ΒΒ {18 8668 ἴ00 ΒΑΓ 
8η ᾿ἰηἰογργοίδίίοη, Χάρα, 1. 6. “7ΟΥ {πᾶΐ γοῦ ἅΓΘ 
(γι βιΐδηβ, ἰοσοίμδγ ἢ (6 ΟΥ̓ΒΟΓ οοπβοίδιοηβ δηά 
ϑτοι 5 [ῸΓ το)οϊοίηρ, ψ ΏΙΟΒ {π6 (οβρ6] δἷοπα Ἵδῃ 
ΒΌΡΡΙγ.᾽ 

18. εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίὸδι----ἁἀγίου, ““ (ἢδί 
γ6, ὈὉγῪ τ[ῃ6 ροψογῖι! 4145 οὗ (6 Ηοὶν δριγιί, 5π6α 
ΔΌΓΟΔΑ 1ἢ γΟῈΓ ΠΘΔΓί8, ΠΠΔῪ ΔΌΟΙα ΙΠΟΓΘ 84Πη4ἃ ΤΠΟΓΘ 
1ὴ [18 βορθ. (ὅδ6ε ΤὨθορἢγ}].) ὙΥ οἰβίθίη ἤθγθ σοῃ]- 
ΡδΆΓ68 Ῥμῖο ῷ, 116, 47. τὰ δ᾽ ὅπλα καὶ μηχανήματα 
ἡμών, καὶ πᾶσα ἡ δύναμις ἐν μόνω τῶ πιστεύειν θεῶ 
κεῖται. : 

14. πέπεισμαι δὲ----σγαθωσύνης. δίηςα ποῖ ΟΠΪΥ {Π6 
᾿ητηοαδίοΥ ργθοθαϊηρ νθῦγβ68, δι (ἢ ρστοαῖασ ρᾶγέ 
οὗ {π6 ψῇῃοΐα Ερ 8116 ψγὰ8 ψηςίθη στ {Π6 αϑρθοίδὶ 
ϊηἰοηΐ ἰδὲ {Π6 ον 8} Ὁ ΓΙ βυ1Δῃ5 σῆς Ὀ6 οχοϊοα ἰο 
βθη(Ιηλθη(8 οἵ Ιονα δηὰ αῇδοίίοῃ ἰοναγάβ (ἢ 6 ΘΠ Π|6 
Ὀγαίῆγθη, (86 Αροβίϊθ πον {ΠΡ ϑεοε [ἢ6 σοῃο]υβίοῃ 
οὗ τπ6 ἘρΙι8116) Ἔχουβθ8 ἴπ6 ΠθΟγυ, δηα, 48 1 ΜΟΓΘ, 
ὈοΟ]ά 688 γι οἢ Ὧ6 ἢδά ιτι564ἀ 1 γοδίϊηρ οἡ (ῃδέ 5Β0Ὀ- 
Ἰοςῖ, ὈΥ ροδάϊηρ [Π6 βίγοηρ ΟὈ]σαίοη, δηά βαογρα. 
ἀυτγ δπ]οϊπαά οἡ ἢ π} ἔγομῃ ἤδανθῃ, ὈΥ ψ Ὠ]οἢ ἢ6 γ88 
ΘΒρϑοῖα! νυν θουηά ἴο ΓΘ Πα ΕΓ. βουνίςθ ἴο (ἢ (θη 1188, 
8Δη41, 1 ΘΥΘΙῪ ΨΔΑΥ, 0 σομῃηῃηθηά [Π6]Γ οᾶι86 ἴο {Π6 
2ον18588 Ομ γιβδηβ. Ὑ Ὠοἢ βοημπηθηΐ, ἱηἀ δορά, δραίη 
ρῖναβ {π6 Αροϑβί8 8η οσσαβίοη οὗ ἀν 6] Πρ οἡ ἢ 15 οὐντὶ 
ῬΩΟΓΙ[5 ΓΟΒΡΟΟΓΏρ [86 σοηνογβίοη οὗ {Π6 πϑαίϊῃϑπβ ; 
8Π4 ἰο ἄδοΐαγο, πιοίθονοσ, ψῃδὶ ἢ6 ἢδα τρϑοϊὶνθά ἴο 
ἀο ἴοσ (δε βιυ Ποῖ ργορασαίίοῃ οὗ [Π6 (Δο9Ρ6] ΔηΊοῊρ᾽ 
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1Πο086 παι Π8, ν6Γ. 16. 5864ᾳ. (Κορρθ.) ὅο ὙΠΘΟΡΉνΪ. 
᾿Ἐκειδὴ πολλαχοῦ τραχύτερον τὸν λόγον ἐποίησε, θεραπεύει 
λοιπόν. Οατοίϊι8, ἴοο, ΓΘΏΔΓΚΒ: “ δοίεϊ Αροβίοϊιυϑβ 
ΤΩΟΉΪ8 δι18 δ ΟἿ Π|γ6 4088] 6Χ ΒΌρΡΟΓΔὈυΠπάδηϊίὶ 86 ἢ]1- 
118, υἱ 60 πιᾶρὶ8 8.08 δά οἴδεϊυπι οχοιϊίθῖ. δ} }6 
Ἰοφυδηάὶ! σοηυβ 4 Τί. 1, ὅ. Ηφρν. 6, 9.᾽ 

Υ ἴῃ. ἀδελφοὶ την ([ {Π1ηΚ}, ν᾿ Κορρο, θ6 υη- 
ἀεογβίοοα {6 Βοιηδὴ (ΓΙ β1Δη5 σΘΏΘΓΑΪΥ., δὴ ποῖ 
1ὴ6 ῬτΓΟΒΟΥΘΓΒ ΟὨΪΥ : (Πουρ ἢ [τ 18 Ποῖ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴὸ 
ΒΌΡΡοΞΒβε (δαί {ῃ6 σοπιπ] θη Δ 0ῃ5 ΨΘΓῈ ΔΡΡΙ] 40] τὸ 
ἜΥΘΓΥ ἰηάἀϊν!άυδ] οὗἩ {π6 θοάγ. 

Καὶ αὐτοὶ, ““γ8 γουΓγβοῖνοβ 480 ; ψ Ποῖ (45 ῬΙ8οᾶ- 
ἴογ οὔβθϑγν88) Ἰηνοῖϊνϑϑ {π6 {γί 86η86, ““δνυθῇ νυ] ἢ- 
οἷἷἱ ΤΥ δαμηοῃ!!οη ; ὄνθη ᾿πουρῇ 1 δαπηοηϊδῃ γου.᾽ 
Ηετγθ βεζα σοηρᾶγοβ {Π6 Ηοπηοεῖς τί με σπεύδοντα 
καὶ αὐτὸν ὀτρύνει ; 

ΤΠ ΠΘοΡΏγ δος ποίςθ8 1ἢ8 βίσθηρστ οὐἉ [Π6 ἴδγπιβ 
στοὶ ἀγαθωσύνης ἀῃηα πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως. 

πο ἀγαθωσύνη, 1 ΤΏΔΥ Ὀ6 ΟΡβογνοά, [45 4} 16 [αἱϊ- 
τυΐο οἵ 5ἰρηϊβοδίοη ἰουπά ἴῃ ουν φοοάπε55, Δηα 68ρ6- 
οἰδιν ἀδηοίθ8 ὈΘΠΙΡΏΪΥ δηὰ ἱπίερτιγ. δὸ ΤΠθο- 
ΡῬὨγίδοῖ ΘΧΡΙ ΔΙ 5 1ἴ, ἁ ἔης γνώμης καὶ φιλαδέλῷων. 

14. πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως. ΤἪΪ8 (48 νγ)88 Ϊπι3ὲ 
οὐὔβεγνϑαλ 18 ἃ ϑίγοῃβ' Ἔχργ}ϑβϑίοῃ; [Ὁ (848 ΤΠΘΟΡΏΥΪ. 
ΓΟΙΏΔΓΚ8) (Π6 ΑΡροβίϊΐα ἀοθϑ ἢοΐ 880, “γα λαῦδ }]} 
Κηον]οάρε,᾽ υΐϊ, “γε ἃτα Αιἰοά “ἰϊὰ 4}} Κηον- 
ἰράρο." ὙΠοΓΘ 18, ἰοο, Ρϑσῃδρ8, ἃ οἰΐπιαα. ἘῸΓ (88 
ΤΠ ΘΟρ] ν]δοῖ οΌΒθγνθ8) ἃ ου ]ἃ 6 οὗ Ὧο 8θγνίςα ἴο 
δανθ ροοάηθ88, δηα ηοΐ ἴο Κῆον ἴον (ο υ86 1. Α8 
ίο ἴΠ68 πάσης γνώσεως, 1ἴ πηιι8ὲ ποῖ Ὀ6 »γεδ8ε4 ὕροῦ 
ἴῃ 1η!ογργοίδιίοη ἢ (15 σῆθη Κορρο τϑηάθγβ 1{, “ ἰῃ- 
Β' 518 αιιεράδπι γογὰπ αἀἰνπαγαπὶ 1η16] Πρ οης14.᾽}) [18 
ΒΘ6Ώ86 18, 1 {Π|ηΚ, ἀδιοτιϊηθαά Ὀγ τ[Π6 ψογάβ ἔ] ον ηρ, 
δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 11 εἰρηϊῆθ5, (ἢ θη, 
ἢΠςα ψ 1} 4}} Κπον]θάρα ὩθοθβϑαγΥ [ῸΓ ἴΠ6 ΡΌΓΡΟΒΘ 
οὗ πηυΐυ] ᾿ηβέγαοίίοη. Ηδγα ΟᾶγρΖον σομηρϑγοβ 1 
]οἢ. 2, 20. ““Ὑ αν 8η υποίΐοη ἔγοαι {Π6 Ηοἱγ 
ΟὔἾο, δη γε Κηον 811 {πίηρβ." Αηά 47. “Βυϊ (ἢ9 
ΔηΟΙπ(ηρ ψ ὨΙοἢ γα ἢᾶνα σθοοινοα οὗ πἶπιὶ δυϊά δίῃ 1ἢ 
γοι : δηά γα πϑϑιὶ ποῖ {πᾶ ΔΥ πῃ (εδοἢ γοι!." 
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΄ Τα καὶ ἴῃ (ἢ ποχί οἶδυβα 18 ρσορηδηΐ ψ τε τηθδη- 
ἱηρ ; δηά [Π6 8686 18: “806 ποῖ ΟἾΪΥ (0 υῃάογβίδηά 
(Π6 ἀοσίτηθ68 οὗ {Π6 αοβρεϊ, θυΐ ἰο Θχρϊδίῃ, ἰδδοΐ, 
δη4 ᾿ηβίγυς! οἴ οΓ8 ἴῃ ἰῃοιη." ΤΉ8, Ἰηἀοοα, γαῖ οΣ 
Τοαυΐϊτοα (ἢ6 τγϑδαϊηρ ἄλλους, ψὨΣΟΝ 18 βυρρογίοα 
ὈΥ ΡοΨΘΙΓΙΪ Δ ΠΟΥ 168, ἃπὰ 18 ρτορδθΪῪ ἴδ (τὺ 
οὔθ. είβίδειη ἤθγθ δήάιιοθϑ Ὠυσπθγουβ ραβϑαθ 68 
"Πυδίγαςῖνε οἱ νουθετεῖν, ἃ5 [η68 [ΟΠ ονίηρ ἔγοπη Μοϑηδη- 
ἄδγ: ἅπαντες ἐσμὲν εἰς τὸ νουθετεῖν σοφοὶ" αὐτοὶ δ᾽ 
ἁμαρτάνοντες οὐ γνώσκομεν. Αἰἴδοη. κολάϑειν δὲ ἐν 
δίκῃ δούλους δεῖ, καὶ μὴ νουθετοῦντα, αἷς ἐλευθέρους, θρύπ- 
τεσθαι ποιεῖν. ᾿πάροά {{| ψογά 15 οἵἁ ἔγοχιυθηΐ οσουτ- 
ΣΘηςΘ ἴῃ (6 θεβϑῖ ατθοῖκ ψγιῖοσβ. δο  ]ΘΌΒηΘΓ ἀ6Πη68 
1ϊ, “Δ βδβηδῃ τπηϑηΐοιῃ γτανοσᾶγο νογρ 18." Βαυΐ (παῖ 
18 ἢοΐ ΔΙνγαΥΒ {86 8686 ; 88 ΜΙ} ἀρρεᾶγ ἔγοπι (ἢς ἴο]- 
Ἰονίηρ ραβϑαρα οἵ Ατγιβϑίορῃ. Ὗ8βρ. 9564. εἰ, νὴ Δί᾽, 
αὖθις κονδύλοις νουθετήσ εθ᾽ ἡμᾶς. 

1δ. τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν. ΤἼΘ Αροϑβι]6 ΠΘ6ΓΘ 
ΤΟΡΙ 168 ἴο ἃ ἰδοὶξ ΟὈ)ΘΟΊΊΟΙ ; “ψὮγ, ἴπθη, ἤᾶνα γοῦ 
Ρ]ΙΘα υβ ψ ἢ δαμηο!! 0η8," ὅζο., ἀπ βίαί68 Π6 Γεᾶ- 
800 ΨΥ Πα Παὰ ψιίθη ἢ βυοἷ ΒΟ] π688 δηα δι- 
τπογιῖν. ((ιο 8.) 

Τολμηρότερον, “Ῥαυο 11Ρ6Γὶι18," σοπιειυλαὲ δοϊάίψ. 
᾿Απὸ μέρους τᾶν δ σοηβίτυθα ΘἸἾΠΕΥ ΜΠ ἔγραψα, 
δηά 810}, “ἸΏ ΒοΙη6 ραγίβ οὗ {18 Ερι:βι16 ;᾿ οἵσ 
ἢ τολμηρότερον. Βυΐ 16 7)ΌΓΠΙΟΥ 56 65 [ἢ 6 ΠΊΟΓΘ 
ΤΟρυΪΑΓ ποθ. [0 (Π8 βίρσῃϊῆθ8 ““6χ ρᾶγίβ δ ᾳυδῖθ- 
Ὡ..8, σμοάαρμιπιοάο. δϑοῃ θιβηθγ, ἢ ἢ18 [6 χ. σομ- 
Ῥϑᾶγθβ Αγηϑη, Εν. 1, 27, 17. 

1ὅ. ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς. ορρθ ἰΔ[κ68 (Π18 ἴῸΣ 
ὥστε ἐπαναμιμνήσκειν. ΤὮ18, ΒΠΟΜΟΨΟΙ, 18 ἢοΐ Ὠ6ΟΘ68- 
ΒΑΡῪ : ὯΔΥ, 11 τηϊβίακα τοί, {Π6 ΟἾΠΕΓ 18. ἐαυδ! ν ροοά 
Οτοοκ. 118 (Π6 δοηέέπιεπέ (ΥἹΖ. οἵ δαπιοηϊβιηϊην 
{Πο086 το ἃγα ϑυρροβοά ἰο Κπον,) Ἦ᾽ οἰβίθι ἢ σοι ρϑγοβ 
Ῥοιοϑία. Ῥἢ1]. ἤη. ἕκαστον ὑμῶν, καίπερ ἀκριβῶς 
εἰδότα, ὅμως ἐπαναμνῆσαι βούλομαι. 2. Ῥεῖ. 12, ὃς 18. 
Τὰ ψογάβ διὰ τὴν χάριν, ὅζα. ΚΟρρ6 Οὔβογνθδ, ἃγθ ἴῸ 
μὲ οἰοβθὶν σοῃπθοίθα ἢ πόδα ἐπὶ σοιῃπηθηςα [Π6 
ποχί νοῖβϑ6. Αμά: ἢοβοπηι. τγοηάθσβ, ““ἱ ΠὨΌΠ1Π18 
ἢ] ἃ 1)60 ἀσπιδηάδί!." 
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16. εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἶ. Χ. ε. τ. ἔ., ““1Π4ὲ}] 
δου ἃ ὈΘΒίοΟΥ ΤΥ ΘΒρθοῖδὶ αδἰἰθηίξοη οὐ [ἢ 6 σοηνοῖ- 
βίου οὐ {μΠ6 (ὐδη! 68 ἴο {Π6 το]ρίοη οὗ Ομ γιβι." "Γ 8 
866Π18 [0 θ6 {Π6 βἰπιρὶ6 8686 : θαΐ {Π6.Αροϑι]68 [88 [Ἰ6ῦθ 
δχργοβεοὰ Ὠϊπηβ6] ἢ ΌΥ ἃ ΤὈγπλυα ἀοεγινο ἔσγοτη {Π6 
ΖΘ ν 8 το] ]ρίοη, ἴῃ ΟΥΘΓ {ΠΘΓΘΌΥ ἴο ΠΏΡΓΟΒ8 ΤΏΟΓΘ 
ΒΙΓΟΠΖΙΥ οὐ {Π6 τη1Πη48 οὗ {πΠ6 76 ϑ ΟΠ γι βι]Δ 5. [6 
ψοῖρῃϊ δη ἀἸρηνΥ οὗ τ[ἢ6 Αροϑίοϊιοδὶ οϊςε. Ηρ, 
(μογθίογθ, ἀοθϑ ποῖ ς8}] Ὠἰπη86} διάκονος, Ὀα1 λειτούρ- 
γος, α ϑαογεὦ πιϊη δέον, α ρΥἱοϑέ; ΜὨΙΟὮ 18, 16 ρεσρο- 
ἴυ8] βιρσηϊοδίίοη οὗ λειτούργειν Δῃηᾶ 105 ἀδγινδίναβ, ἴῃ 
(Π6 αταοκ νογβίοηβ οὗ [6 Νὸν ᾿οβίδπιθης. (δ68 
5.0ἢ]. 1.6χ.)ὺ) ΝΟΣ ἀοδβ ἢθ 54 (δὶ ἰἴ 18 ἢ18 οἷἶῆορ 
κηρύσσειν, Ὀὰΐ ἱερουργεῖν τὸ εὐαγγέλιον. ΕἸΏΔΙΠΪγ, 86 
ἄοο58 ποί πᾶκα (ἢ τυ οὗ ἢἰ8 ΙΔθΟῸΓ σοηβιβδὲ πη {Π]8, 
ἵνα ἐπιστραφῶσι τὰ ἔθνη εἰς θεὸν διὰ πν. ἁγίου - θὰ ἴῃ 
ἐλὶδ, ἵνα γένηται πρόσφορα τῶν ἔθνων εὐπροσδεκτος ἡγιασ- 
ένη, (ἁγία, Ὦ. προσενεχθεῖσα τῷ θεώ,) ἐν πν. ἁγίω, “αἱ 

1ρ81 οἴεγοηίιγ [)60 ἰδηαυδπη) νἹ οἰ] Ππ|ὰ 880 γα οἱ εἴ 80- 
οορία (12, 1)." (Κορρ6.) Νοῖ ΟὨΪΥ͂ {π686, θυ προσ- 
φορὰ δηά ἡγιασμένη τα ϑαογβεὶαί τθττη5, Δ ἀγα. ηοΐ, 
νὰ {Π6 Θαγ]Ὺ ΟὐΟτημηθηίδίοσθ, 9 ὑὈ6 γτοῃηάογοα ἴοο 
ΠΠΈΘγΆΠγ, ογ ργεββθά ἀροῃ. [{ 15 ΓΙΡΉΕΙΥ γεπηαγκεα ὈΥῪ 
ΟδγρζΖον, (ἢ ἱερουργεῖν τὸ εὐαγγελίον τοῦ Θεοῦ τΘΓΟΙΥ͂ 
ΤΩΘΔΏΒ ἔο ργϑαοΐ, ἐδ Οοδρεῖ, αα α ργἱοδέ ὁ ἐδε Λ͵ειο 
Τεείαπιοπί, (Πα Οοβραὶ ὈΥῪ νης. πο ἃγὸ σοῦβ6- 
ογαίϊθοἃ υηΐο Οαοά, δηά τηδάβ θυσίαι ϑώσαι, ἁγίαι, 
εὐαρέστοι τῷ Θεώ, Βοπι. 12,1. ΡὨ1]. 2,17. 8ὃο ΤΠο- 
ΟΡὮΥΪ]. (ἔγοπι (Ὁ γγϑοϑί.) Εἰς τί δὲ ἐδόθη μοι ἡ χάρις: 
εἰς τὸ εἶναι με λειτουργὸν καὶ ἱερέα τοῦ εὐαγγελίου͵! Μὴ 
τοίνυν μοι μέμΦεσθε, ἐὰν ὑμῖν ὁμιλῶ" αὐτὴ γὰρ μου ἱερωσύνη 
τὸ καταγγέλλειν τὸ εὐαγγέλιον. Μάχαιραν ἔχω τὸν 
λόγον" θυσία ἐστὲ ὑμεῖς" τις δ᾽ ἂν μέμψοιτο τῷ ἱερεῖ τὴν 
μάχαιραν ἐπάγοντι τοῖς πρὸς θυσίαν ἀφωρισμένοις ; Ιη- 
ἀοοά {6 γὸ 18 ᾿πῃογθηΐ ἴῃ {Π6 ψοΓγα ἃ 56η86 βϑιῃθνῆδί 
ΤΛΟΓΟ Ρῥτοίουμαά ἰμδη (αὶ ψΠΙΟΪ. 18 414 ἀονῃ ΟΥ̓ 
Κορρβ, σῇο, ὈῪ 1Π6 Ψψαν, ἴδκθβ πΠ0 ῃοί!ςθ οὗ [ἢ6 
ψογβ ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ὨΙΟΝ ἀγα οτρίαϊπε ατύαν 
μυ Βοβϑθη., Ὀὰϊ νΘΓῪ ῬΙΌΡΕΙΥ͂ ἀν οὶ ὑροη ὈγῪ 1)οά- 
ἀγιάρο, δηα Θβρθοῖα!]ν Ὀγ Μδοκηιριι.Ἐ ὌΝ 

ἘΞ ἌΠοθε ψογὰβ [6 (656: ““ Ασοογάϊηρ' ἰο (86 ἰᾶνν, (ἢ6 δδογ ἔσθθ 
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᾿ 17. ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χ. Ἶ. τὰ πρὰς Θεὸν, “1 Βανα 
{πογοίογα ἃ σᾶι8ϑ6 Οὐ ΣΘᾶϑο [ὉΓ Ὀοδβίϊηρ, Ὀδοδβ6, 
Ἰ|Κα ἃ ἔγὰθ ρῥγίββί, 1 ΟΥ̓ τ θη ἃ8 νἱ οἰ! 8 5βδογοά 
ἰο ἀοά, ὃν 4Ζ680υ5 (ἢ γῖβί, δηὰ δγηρσ τπθη ἴο (ἢ6 Π)]- 
νἱπα τα]ρίοη, δῃὰ (6 ἔθ] ον σοπ)οϊηθαὰ ψη}} 1{.ἢ 
(Κορρο.) ; 

Καύχησις, “τοᾶβϑοη ἔογ δοδϑίηρ.᾽ δὸ ΡΆ1]]. 8, 
τὰ πρὸς Θεὸν, 50} {4 0]Υ το {π6 πχοίαρἢοῦ ἴῃ ψὨ] οἷ (ἢ 6 
ΑΡοϑι16 γϑῖ σοῃίίηϊιθ8, τηυϑὲέ 6 8000 16 πρασενεχα 
θέντα, Θαυϊναϊοηΐ ἰο προσφοραὶ θυσίαι, ἤεῦν. ῷ, 17. ὅδ, 
1. νείβίοιη σομῃρᾶγαβ ἴβοςγ. δά Ποιηοῃ. εὐσεβεῖ τὰ 
πρὸς τοὺς θεοὺς. Απάὰ δα ΝΙοοοϊ. ὁτι τὰ περὶ τοὺς θεοὺς 
εὐσεβοῦμεν. 

18, 19. οὐ γὰρ τολμήσω λαλεῖν τι ὧν, ο. ΤΠοτα 18 
8 ΟὈΒΟΌΓΙΥ ἴῃ {π686 ψογάβ (ργοσθδαϊηρ, 85 Αιπηηοη 
{Π 1018. τοι {πΠ6 τηοή 68 οὗἁ τῃ6 ΑΡροϑβ16), ψβ]οἢ ΟἹἿΓ 
ΤηΓογργοίοσβ ἤᾶνθ ἢοΐ θθθῆ 8110 0658} 1 ΤΟΙ] ΟΥ]Ρ,, 
Οτοῖ. δῃά ὔαγρζΖον ἰδὰῪ ἄονῃ {Π6 [Ὁ] ον Ὡρ; Β6Π86. 
“ΕῸΡ 1 οσδὴ βοδιῸβ ἄδγο [0 ϑ88Υ, ΟΓ Βρ6ᾶκΚ ουΐ, ΠΟῪ 
τυ οἷ. Οἢγιϑὲ ἢ88 ἄοθ ὈΥ Π|6, ἃ8 Ψ6]}1 ἴῃ ΨψΟΓαβ 85 ἴῃ 
ὙΟΓΚ8, ΠΔῪ ΓΏΪΓΔΟΪ68, 80 {παῖ 80 σγοαΐ πυπηῦοΓ8 οὗ 
ΟὐοηΈ}168 βῃουϊά ΟΌΘΥ {Π6 ἐγυςῃ." ΤΙ 8, Βοψονοσ, 
ΚΟρΡδ ργοῃοῦπορβ ἃ ΨΘΓῪ ἢδγβῇ Ἰπἰθγργοίδιοη : ἀπά 
ἢ Ῥγοροββθβ (ἢ6 [Ὁ]Πονίηρ : “1 σδη Πανογ νϑηΐυτα (ο 
δοδϑί οὗ {6 ἰάρουγβ οἵ οἰ γβ, ἃῃ ἃ ποΐ ΤΥ ον." Βυΐ 
ἢονν βυσῇ ἃ 86η86 σδῃ 6 ο]!οϊοα ἔγοπι [ἢ6 ψογάϑβ, 1Ἐ 
8 ἀϊδίου] ἴο 566, ΔΠ4 811}} τλογα ἰο Γεσορη!86 [ἢ 1 ΔΏΥ 
{πηρ οὗἩ ([Π6 Αροϑίοϊις βρ γι. ὙΟΡΡ Ἰηἀ66 4 ρῥτγο" 
ῬΟΒ698 αποέδεν'" ἱπτογργοίδίοη, ὈΥ ψ ϊοἢ (6 ψοτ8 ἃΓΘ 

ὙΕΓ6 δαποίὶ βοα, ΟΥ τάδ δοοερίδοϊε ἴο αοά, Ὀγ Ὀοΐηρ; βαϊ δὰ δηά Ἰαἰὰ 
ΟἾ {Π6 αἰΐαν Ὀγ {16 ργίεβῖ, Μαῖϊ. 28, 19, Ματκ 9,49. Βυῖ (μὲ ἀεη- 
{168 σοηνετίε ἔγοπ ἸΠΟἸδίγυ ἴο ἰῃ6 ννογϑῃϊρ οὗ (ῃ6 ἴγὰς οὐ, ἰηγουσῇ 
[86 Αροβϑι]ε᾽᾿8 ἰαθουγβ, ψεγα οεγεὰ ΌΥ Πίτῃ ἴο ἀοα 88 ἃ ἔγεθ νυν} }} 
οἴἶδεγίηρ; δηὰ νγεσα βδῃσ( θα, Οὐ τάδ δοσορίβδο]α ἴο ἀοῇ, Όγ ἴῃ6 
ἰὨΠσθηςε8 δηὰ ρὶϊ οὗ ἴὴ6 Ηοΐγ ἀμοβῖ, τυ ο {6 Αροβί]θ παὰ Ἷοῃ- 
[ειτεὰ οὐ ἴἢεπι, ΒΥ {π686 ρ᾽ἔίβ, (πΠ6 Οδη 1168 γα δίγο ΘΙ οοΏ- 
ἢτιηθά ἴη [86 ἔδ (ἢ οὗ [86 οβραὶ, δηαὰ οἰθδηβεὰ ἔγοπι [ΠῚ ΓΌΓΤΠΟΣ 
᾿πῃρυν 1168. ΤῊΪθ νν 88 ΔῊ Ἔχογοΐθα Οὗ [6 ῥγὶεβί 8 οῇῆοθ, δηά ἃ βαηοίἷς- 
Βεδίίοη οὗ (86 οἥδδυϊηρ νν δῖοι νγὰ8 ΔΓ τΊΟΓῈ ἐχοο]]θηΐ, οθοοίυ), δηὰ 
δοοαρίαδία, [πδῃ {Π6 βαπο(βοδίίοῃ δά οἰδεγτίηρ; οὗ τ βαουὶῆοοθ οὗ 
θεαδίϑ Ῥγοβοσί δὰ ἰὴ ἴῃ6 [ἀνν." 



904 ΒΟΜΑΝΒ, ΟΒΑΡ. ΧΡ. 

8 τΏοΓ “ογημιΐα υογαοϊέαἐϊα σι οοπέεεέαμα ; 4. ἀ. 
4] 1} 8ΔΥ Ὧο πιοῦὸ βδὴ ψῇῃδὶ ΟἾγίβὶ Π88 σγϑαῖϊν 
τηδΔάθ τὴ6 ἰηϑίτυπηοηϊαὶ ἴῃ οἰδβοιίίηρσ; 1 ψ1}} ηοῖ 6χϑδρ- 
βειδῖθ, ΠΟΥ ἀδοεῖνα." Απά {88 15 δΔἀορίεα ὃὈγ Βο- 
86ηη. δηἀ ΤΌΓΠΟΙ. Βαΐ 1 568Π18 48 ΟὈ]ΘοΙ ΟΠ ΔΌΪ6 85 
1Π6 ργϑοβάϊηρ ᾿πἰογργείδιίοη. Μδοκηῃ. υ868 8 58{1]}} 
αιοαῖον Πθεγῖν, ὈῪ 1ηβογίϊηρ᾽ ἃ ἢ 016 οἶδυβθ, ΘΟΠΊΓΩΓ 
ἴο [6 τ] 68 ψὨοἢ τορυϊδῖθ βυσῖ ΙΠΒΟΓΙΙΟἢ8 ; δῃηά, 
ψῃδί 18 ποῦα, ργοάποϊηρ᾽ ἃ νΟΓΥ ἔτ ρ ἃ 86ῃ86. 

, ηάον τἢ686 ΟἸγοιπιβίδησθ8, 1ἃ 15 ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ [0 Τὸ- 
δοζί ἴο {Π6 ἰουηίδίη Ποδάβ οὐἩ ᾿ηςογργοίδίοη 88 {Ππ| 6 } 
ΔΙῸ ἰουπά ἴῃ (Π6 δηϊϊθηὶ ἘδίΠΟΓΒ ; δηά, {1 τ ϊϑίδ κα 
Ὠοΐῖ, 6 5841} ΠΘΓΘ, 8ἃ8 Οἢ ΤΏΔΏΥ οΟἱἤοΓ ΟΟΟΔ510η8, Πηά 
(Πδὲ ἴπογα δίοῃβ 18 ργεβοσνοά ἴῃ ρυγα υηδιϊυ! ογαξθα 
ἐγαίῃ. 1 5}4}} σῖνα {{Π|6 1ηἰοτργαίαίίοη οὗ ΤΠΘΟΡὮΥΪ., 88 
Ὀεΐηρ [86 βῃογίαοβῖ, θυ 1{ 18 ουη δα οἡ {Π6 Δυϊ ΠΟΥ Υ 
οὗ (γγεοβί., δῃά 18 σοηῆγιηθρα ὃ (Βουηρη. ΤὨΘοο- 
τοί, Ῥῃοῦμυβ, Δηα οἴποτβ, Ρ. 148. ᾿Επειδὴ εἶπεν, ὅτι λει- 
τουργὸς ἐιμι τοῦ εὐαγγελίου εἶε πάντα τὼ ἔθνη, φησὶν ὅτι 
ὧν κομπάξω, οὐδέ ἀλαξονεύομαί τι ὧν οὐκ ἐποίησα, 
μᾶλλον δὲ οὐκ ἐγὼ κατειργασάμην, ἀλλ ᾿ὁ Χριστὸς κα- 
τειργάσατο, ἐμοὶ ὀργάνῳ χρησάμενος. Εἶτε γὰρ φθέγγο- 

{ τι λέγων καὶ Φιλοσοφῶν περὶ τῶν οὐρανίου, ἔιτε 
ἐργάξομαι θείαν πολιτείαν μετιὼν, ἢ καὶ θαύματα τελῶν, 
πάντα τοῦ Χριστοῦ, (πὶ αϊχὶδδοῖ, πιὲπ δέον" διιπι υαση- 
εεἰϊὲ αὐ οπιπεβ σοπέες, αὐγοῖϊέ, ΝΟ διεῆι αΥ̓ΤΟΡ αἩ5, ἢδῸ 
αγτοσαηέον )αοίο φιϊοσμαπι Θογ μη σιοθ ποη 76 ; ἔπιο 
ποη 6ρῸ 7εοῖ, δοα (λγιδέιιδ εἰεοιέ Ἠι6 ᾿πιδέγ μπιθηίο μιδιιδ. 
ϑίυο οπὲπι φιϊοσμαπι ἰοφμαν 46 οοὐἰθοέϊδιιδ αἰἰ85 6 Υ6Πη8 ας 
»λεϊοδορλαηδ, δῖυθ ορεγεν, ἀἰυΐπαπι σοπυογβαξίοποηι 61- 
ΦΥΟΘΉΒ, δῖυο πιγαοσμία ρον οϊ6η5, ομιπῖα διιηξ Οἠγιδίϊ. 
Ἴδ6 σὈδουΓΙΥ, ἰη ἔδοΐ, 15 οσοαϑἰοηθα ὈΥ ἃ ΓΕΙΊΔΓΚΑΡ]6 
ὑγευΐέψ 9. δχρτοδϑίοη, αὐτὶ βῃηρ 1 τηοάοβίγ. 

ΤΠῃ6 λόγῳ τοῖεγβ ἴἰο (86 »γϑαοδὲπρ Γ᾽ ἐδε Οοερεῖ; 
δηἀ (16 ἔργῳ, (ο {6 πἰγαοῖίθ5 ὈΥ “πἰο ἢ6 Ῥγονϑά 
18 ιν σοιητη βϑίοη : ἰοσ ἰἢ6 ψογαβ [Ὁ]]ονίηρ, 
ἐν δύναμει σημείων καὶ τεράτων, ἃτ6 Θχεροίϊοαὶ οὗὨ 186 
φιβθοθάϊηρ. 

190. ὥστε με ἀπὸ ᾿Ιερουσαλὴμ, ἕο. Ηογα ἅτ δηυ- 
τηογαίθα εἰ Πα οὗ ΔῈ βερει τὴ ΜΠ π ἢ] ςἢ ἢ 5 
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ἈΡοβίοϊοϑὶ ἰαθουγβ "δὰ ῃποσίο θ668 οοηῆηθρά ; 
ἽΜΠΕΙ, ψεγυβαίθιη οὐ ἰῃς Εδβί, δηά 1Πγσίοσυπι οἡ 
(6 'εβ, [ἃ τουδὶ Ὀ6 οὐβογνοα τπᾶὶ {πΠ6 ἰογηὶ 
κυκλῷῶ ΙΔΥ ἤοΙο, (ΟΥ̓ 16 υϑαρὲ οὗὨ (86 θαβὲ ατοοκ 
ὙΓΙΪ6ΓΒ,) ἤδνθ τοδί ἰδιἀ6, δηα σοιῃρσοῃοηά 8 
ΨΕΓῪ Οχίθηβινα γαάϊι8 οὐ σουηῖίσυ δρουΐ «6 γυ 8868], 
Ἰποϊαά!ηρ Ῥαϊθϑίηθ, ϑδγγία, δηα {Π6 δήϊδοθηΐ ρδγίβ 
οὗ Ασγαρῖία. Βυΐ υἱγμδαίοηι 15 δερεοϊαϊίῳ ταθηςοηδα, 
ἔτοπι 118 Ὀοίηρ [Π6 σρηΐγα ψΏΘΏσΘ (6 τὰγβ οὗ Ὠινη6 
Κηον]οάρο Ὀοδπηαά, 
Οη ΠΙγτγίοιπι, 866 δίγαθο δηὰ {6 οἵβοῦ βϑορτα- 

Ῥοα] τυγιίθγβ, οὐ (6]1Ατ 8. 
10. πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τ. Χ. Ηρα γ6 

πᾶν ἃ πἰοίο. οὗ Ἔδχργαββϑίοῃ αἀἰβδγίηρ σι] οἷν ἴγοαι 
(ἢ6 ΟἸαβϑιοδὶ υϑαρθ, δηά ψῇϊοῖ ΤΏΔΥ ΝΟΥ Μ2}} 6 
τος Κοηρά δηηοηρ 6 Ηδεἰ]Θηϊβέϊοαὶ ρἤγαβ68 οὗ τὴ6 
Νεν Ταεβίδιηδηΐ; {που ρ]ὶ 1 σἂ ΟἾΪΥ ΘΧΘΟΙΥ Ὁ6 
ἀσδόῃ Ὀγ Οο]. 1, 25. πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 
[6 Θαυ]ν Οοπιμρηίδίογβ 866 πη 0 ἢᾶνα Ὀθθη τηυοῖ 

ΡοΓρΡΙ χὰ νι (ἢ αχργοββϑίοη, ψ ϊοἢ ΓΠΘΥ ΤΘΏΘΘΣ 
“ΠΥ ἐνδηρο!Ζο." Τὴ ἰδίοσ Ἰη ογργοίθγβ, 85 γ]- 
ἰτηρὰ δηῃι Κορρθ, τῆογε 7ι6|ς6]ου νυ, τοραγά 11 ἃ8 ἃ 
Ἠερτγδίβπι ἀθενθα τοι ἃ βι πη δῦ 0.86 οἵ {6 σΟΙΓΘ- 
βροηάθηί ἴοτ Ἴ2, ἐο οογερίεέε, ρεγζεοέ, (ἡ ὨΙΟὮ, 68ρ6- 
ο14}}Υ 1η [Π6 Ομ! 66 ἀϊαϊοθοίῖ,) οἴδη βισηϊῆθβ ἐο ἐεαοῆ. 
Αῃά {18 ᾿πίοεργθίβιοη ἰ8 οοπῆγπιδα Ὀγ {86 δυίπο- 
ΣΙ οὗ (6 δυγίδεο νογβίοῃ. Αἰδγ 4}}, ἢόψανογ, 10 
ἸΏΔΥ Ῥεγπαρθ Ὀ6 84 τὉοΣ Ῥγωρηπαηδ, δΔηα βρη, “1 
ρΡογίβουγ Ὁ] 616 ἃ τὰν οὔϊοο, {ΠπΠ4ΐ οὗὨ ργθδοπίηρς 116 
(ὐο8ρε}.᾽ Αμπά {Π|15, 111 ταϊβέακα ηοΐ, ννᾶ8 {ῃ6 τηοάδ 
ἴῃ ψσῇ (Πγγϑβοβίοπι υπμήἠοτγβίοοα [ἢ6 ψοτγάὰ. 

20. οὕτω δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίξεσθαι. ΓΘ ἈδΓ- 
Εἰς ρ]θ Φιλοτ, ἀδρθῃἀβ ὑροῦ (6 ργθοβαϊηρ ὥστε 
πεκληρωκέναι, δῃη 10 τὴΔΥ ὃ6 ΔΚ 6 ῃ 88 {Π6 ΡΔΓΕΟΙΡΙ]6 
πηρογίθοϊ ; (Ποιρὴ ἴῃ ἰγδηβ᾽αιηρ 1 τηυ8ὲ 6 6Χ- 
ῬΓΟδβθα ὈῪ {π6 νϑγῦ ἴῃ [86 ῥταϊοσιίθ, “" ἢ ἢν 1 
βίγίνθη." Φοιλοτιμεῖσθαι (10 ἸΏ ὍΘ οΟὔβδθγνβα) 18 8 
ΨΟΓΥ βίτοηρ ἰθγῃ ; δηά {Π6 ἔογοθ οὗ ἴΐ 18 1Ππδτγαϊθα, 
ὃν ὑγοίϑ. 8η4 Κγρκα στ ΠΥ Θχαηρ]68. [{ βίρη!- 
ἢ65 ργορεγίνῃ “" ἴο θ6 β[υαΐοιιβ οὗ, ἀηά ἴο 566 δογ 

ἔμ 
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Ποηουν ;" δηά βίησθ βϑυο ἢ ἃ Ῥυγβαϊ Π]Ρ]165 ΖΘα] δηὰ 
ἱδθουγ δηὰ ἀπ ροηςσο, {πΠ6 νοῦ σομ68 ἴο ἀδθῃοίΐα ρ6- 
ΘΓΑΙΪΥ ἰο ἀἄο ΔΠΥ ἰπίηρ 1 σγοαΐ ἰαδοιιν", αἰ ροηοο, 
“οαΐ, ἃς. : ἀπ (ἢ15 18 ὈΥ πηοϑὲ (ὐοιηπλοηϊδίοῦβ ἐπουρδὶ 
ἴο 06 (ἢ6 Β6η86 Βογα; δοιρῇ Κορρο, Κοορίηρ οἰο86 
[ο {π6 ρῥγιἱἶνα ᾿ροτγί, (Δ |κΚ68 10 [0 πηθδῇ : “1 τοραγά 
11 885 δὴ ΠοΠοιΓ," ὅθ. Βυΐ {Π6 ἰὈΓΠΊΘΓ Ἰ οΓργείδίϊοη 
18 ὉΥ ΤΆΓ 1Π6 τοῦτα γδίίοηδὶ οὔθ : δηά οἼδϑγίδιη]ν τῆ 
Ἰαϊίογ πανοῦ δηίογϑὰ ἰηΐο {Π6 ᾿ῃουρῇ(5 οὗ [ἢ ατοοκ 
(οιππηδηίαίοῦϑ. 
ος 90. οὐκ ὅπου ὠνομάσθη Χ., ““ηοῦ 80 ηοἢ ψῇοτα (ἢ γίβέ 
γγἃ8 Ὠδιηοή." Τῆς οὐχ [α8 [ΕΓ (Π6 86Ώ86 οὗἉὨ ποῆ 
έαπι: ἴοτ, 48 Βοξϑηῃ). οὔβογνοβ, δ] ἔουῃ ἀϊδο: 168 
ἴῃ σογίδιη ρ͵δοθ8 ἤθγο ἢ ἀἰβομαγρεα ἢ18 οὔἶἶσ6 ; 85 δἱ 
Ἐρἤθβυ5, Δοίβ 19,1. : ΩΔΥ δἱ οπιθ, νῆθγα ἃ (μυγοὶ 
ὙΆ5 ἈΪΓΟΔαγν ἰουπηαθα, ἢ τπουρὶξ ΡΓΟΡΟΣ ἴο ῥγϑδοῦ 
186 Θοερεῖ. 

20. ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ. ΤῺ 5686 
οἵ 1686 ψοσγαβ 18 ἴοο οὈνίοι ἰο παρά δχρδηδίϊοῃ. 
ἼΤΠ6 (οτηπιοηϊδίογβ γϑιγαγὶς ἡ ἰδ6 ἔοηδηθ88 οὗ [ἢ6 
ΑΡοβέ]ε ον πιϑίδρῃοιθ ἰβκϑὴ ἴτοπὶ ἃ ομπααἰϊοῃ ; ἃ3 
1 (οἵ. 8. 10.. Ερῃ. 2,20. Αμά τπδν τπῖρῆϊ πανὸ 
δα α664, δὲ (ἢ 18 88 ΟΥΘΙῪ Δρρϑᾶγδησθ οὗ ανίηρ 668 
8. ῬΓΟνΘΓΌΙΑ4] Ρἤγαβ6, ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ νηϊοῦ 1 τοι θιθοῦ 
10 ἢανθ τηοΐ 1} ἴῃ (ἢ6 (Ἰ485158] ᾿ΓΙΓΘΓΒ. 

41. ἀλλὰ καθώς γέγραπται, “(9 ψὰ8 {018|16 ἃ 1η 
ΤΩΥ 856," ἄς. Ρ]ΔΙΏΪΥ 8ὴ δοοσοιμῃοάδίίοη οὗ (Π6 
τοῖα οἵ 13. ὅ2, 1δὅ. (ΟΥ̓ [ῃ6 οοπιηοῦ σοηβθηΐ οὗ (ἢς 
ψονιβῃ Ιηςογργούθυθ γοίογγοα τὸ ἴΠ6 Μεββί8ἢ) ἰο 186 
ΑΡοβι]6 8 ονῃ οδβε. ΤΤὨ18 αιοίδιίοη ἜΧΔΟΙΪΥ ἀργθα8 
ν ἢ [η6 δορί. ; θυ 1η6 ΗΘΡγ. {ΠἸ6ΓῸ 185. ποίη 
ΒΟΠΕΠΡΠΕΊΠΝ [ο περὶ αὐτοῦ. 

24. διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τ΄ π΄ τ. ἐ. ΤΏ διὸ γοΐδυβ, ποῖ 
ἴο ψῆδὲ 1πηπηοαϊδίοἰν ρτθοθαθά, θὰϊ ἴο νεσ. 19 δηᾶ 
20., 8η ἃ ΘΟΧΡΓΘΟ5865 [6 οσδι86 ΨΏΥ (16 Αροβί]α δά 
Ὠοΐ γεῖ σοη6 τηἴο {Π|6π|, ΠΑΠΊΕΪΥ (848 ΚΟρΡδ βίδιββ 
1Π6 ς8456) Ὀδοαυβ6 (6 Εοπμδη8 Πδά τϑοοϊνοα [86 ὅο8- 

«Ῥ6] ἔτοπι οἵπδσ ἤδηάβ, δῃά ὑθθοδυβθ {π6 ΑροϑβίἹθ᾽᾿ 
Ῥίδη, πϑηοὶν οὗ ἢγϑὲ ργοραραίϊηρ 10 Ψ ἤοτΘ 1 ἢδα ἢ6- 
ΨΕΙ γοὶ θδθη ἀε]ινογο, δα πιιπογίο Κορί ἢϊπὶ ἴοο 
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τῆθποἢ οσοιριοα νι Ρεγροίιδ] ἰδ θουγϑ, ἐο δἰἐθηΐ ἴο 
Βοιηθ, ΟΥ ΔΎ ρΐἷαςα ψἤογα (ἢ6 (ο5ρ6] λαά Ὀδθη ἃ]- 
ΤΟΥ ρύοδο θα. . ᾿- | 

᾿Ενεκοπτόμην τοῦ ἐλθεῖν ΟΧΡΓΟ5868 ἰῃδί 6 Παά 1ῃ- 
ἰοηἀθα ἴἰο οοπιθ υὑπίο (πο. ᾿ΓΒΘΟρΡἢ νυ]. ΞΡ 168 
πολλάκις ἐπιχειρών, καὶ ἐπιθυμῶν ὅμως ἐκωλύθην. 6 
ἐνεκοπτ. 15 Ἐχρίδιηθα Ὀγ Ηργβοῖ. ἐνεποδιϑόμην. 80 δἱ 
[6 θερίπηΐηρ οὗ {Π6 ἘρΊ8115 ψα ἤᾶνθ ἐκωλύθην ἄχρι 
τοῦ δεῦρο. ! 

48. νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐ. τ. κιτ. Τῆδ 8686 
οὗ 1ῃ18 ραββδρα 15 ῃουρῃςϊ ἴο Ὀ6 βοιῃθν δαί ποοτγίδίπ, 
τύπον ἔχειν ὈδΙηρ' ἃ Ῥῇγαβα οὗ δχίθηβίνα 81:0}: Ἐς. 
10 ΄ἴῃᾶὺ οἰ πον τηθϑῃ, ἃ8 Τ ποοάογοί δηά βονϑσδὶ τὴο- 
ἄφτῃ (οπηπηοηϊαίογβ Ἔχρίδιη, “ (ἤθγα Ὀθῖηρ' ἢο ἰοηροσ 
ΔΗΥ͂ Ῥίδοθ τοδί πηρ ἤογα ΟΠ γίϑὶ ἢδ88 ποῖ Ὀδ6θ 
ΡΓΘΔΟΉΒΑ, 1. 6. ΔΩΥ 3ὲ ρΡΐ]αςθ, νιΖ. 8ῃΥ οἷν οὗ ς6]6- 
ὈΓΙΥ ; ψθθηςσα {πΠ6 (ἀοβρ6] σου] ΘΑ] ν θα σοπγημηὶ- 
οδίθα ἰο {{6 οἰγουπηορηΐ ν}]ᾶσο8. 15, ΠΟ νοσ, 
ΤΟαΌΪΓΟΒ ἴο0 Βαγβῇ 8 βυρδια!οη, [1 {ΠΕΓΘΙΌΓΘ ρΓοίδγ, 
ψἢ ΟΠ γγβοϑβῖ.. ΤὭΘΟΡΗΥΙ., δηα βανογαὶ πηοάθγη (οπι- 
τηθηίδίοτῦβ : ““ {Π6Γ6 Βοίηρ' ΠΟ ἰΟΠΡῸΣ ΔῊΥ 580 Ποϊθηΐ ΟΣ 
Ὀγρθηΐ οσσαδίοη ἔῸΤ [ὨΥ εὐ ἰ ἰδίου 1 [βϑόυτ Ὦθγθ. Απά᾽ 
80 τόπον ἔχειν 18 0564 1 Ηρ τ. 102, 17. ; [Πουρῇ 5΄4468 
0.5 τηυοὶ ἰοο ἴϑγ, ἤθη ἢδ βᾶγ8 (ἢ 6 8016 (ΟυΠΕΓΥ͂ 
δα δι γασθα τα (Ὠγιϑιίδη [Δ1{ἢ, 80 [πδ΄ {Π6Γ6 γγἃ8 

Π0 Ρῥΐαςθ, 8Ὧηἀ {Πογοίογα ΠῸ ὁρρογίιη!γ. [ῸΓ {Π6 ΘΧΟΙ- 
αοἶβα οὗ {πὸ Αροϑβίϊθ᾽ 5 ἰἸαδουγα ἴῃ [ἢ6 ψοτκ οὗ σοῆνεγ- 
βίοη. Κλίματα 18 ἰο 6 άΚοη ἴῃ ἃ ΡΟΡυΪῈΓ 56η86; 
85 ΘΠ 16 58γ: ““ {18 ρᾶτί οὗὁἨ {Π6 σου ΓΥ, Γεβίοη ἢ 
8ἃ8 4 (ογ. 11,10. 6]. 10, 41. ῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ βρϑδϊιηρ, 
ἘΠῸ τψογά ἀοποίεβϑ οπα οὐ {ῆοβα αν: βοη5 οὗ (ἢ6 
Βρίοσο Ῥεΐψθο (ἢ6 Ἐφυδίοῦ δηά Ατγοίὶς ροΐθ, οὗ 
γΠΙς ἢ [6 δητοδηῖ (ὐδοργδρἢ 8 τηϑάθ ϑ6αδΟΉ. 

᾿Εσιπαθέαν ἔχω» τοῦ ἐλθεῖν, ““ Πανίηρ᾽ ἃ βίγτοῃρ' ἀ65|Γ6 
ἴο σοπηθ ἴο γου. 715 ψογὰ ἴ8 γάγ ; θαΐϊ ἐπιπόθησις 
ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ 2 (ογ. 7, 7 δηὰ 11. δῃὰ Ἐζοροῆ. 238, 11]. 
Αφιϊία. Τα ΘΧργθβϑίοη ἢᾶ8 πῇ ]οἢ ΘΠΕΟΓΡῪ ; ἐκὶ 
Πανίηρ δὴ ἰηϊδηϑῖνο ἔογοθ ᾿Απὸ πολλών ἐτών, ““ἴοτ' 
βονοσαῖ γϑαιβ," νἱΖ. (45 Κορρα {Π|0}(8) θεν, 1. 6. ἤοπα 
1(ἢ6 {6 δὲ ψ οι (Π6 ΔΑΡροβί] ᾿αΔ, ὈῪ πλθδῃ8 οἵ 
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Αφυΐα δηὰ Ῥγῖ86 1114, γτοοϊνοαὰ α Κηον]οῦρα οὗ {{π| 
ΟΒυτοῖ δὶ Εομπια. 

34.. αἷς ἐὰν πορεύωμαι εἷς τὴν Σπανίαν, ἐλεύσομαι 
«πρὸς ὑμάς. στε αἷς ἐὰν 5668 “848 800 88 :ἢ" ἃ 
Β6Ώ86 ΓΑΐΠΟΓ υησοιϊηποῃ, θυ ΤΟυπα 1π βοιηδ οὗ {Π6 
Ἰδίογ (] δβ8ιςδὶ ψγιίθγβ. ΕΧϑΏρΡ]68 ἴτοα (ΘΌ68 ἃγθ 
δαάυςοα θγΥ͂ Κορρο, δῃηὰ {Π686 ἢανθ {Π6 5:0} αησέϊνα ; 
ΜΠ] οἢ σοηῆτγπλβ [Π6 σοπηηοη γοϑαϊηρ᾽ ἤ6ΓΘ ; ΤῸΓ Βο]6 
ΜΝ. πᾶνε πορεύομαι, ψὨϊοἢ 185 δΔαορίοἀ ὈγῪ Κορρϑδ. 

Σπανίαν 15 ἴον Ἱσπανίαν, ΜὨϊοἢ ἰηἀοοα 15 τοδά ἰη 
βανογαὶ Μ55. δηά ΕἙαϊιοηβ: δὰ {Π6Γ6 18 γθαβϑοῇ ἴο 
ΚΣ ηΚ (Πδὲ [Π6 σοπίγδοϊ ἔὈΓΠπῚ 18 δὶ ἰθαϑι 848 δη(Θ Ὡΐ 88 
186 δρὲ οὗ (ῃ6 Αροβίῖὶβ. (δ6ε Κορρο.) 
ΒΕ ΕΣ {{|8 ἸΟΌΓΠΟΥ τγᾶ8 ουον ἰΔοη, ἰ6 ἀουδίεα : δά ςετίϑι Ὁ 

(6 τογαβ οὗ ἴῃ6 Αμοδίϊα ΟὨΪῪ ἀξοίδγε ἢνἷ8 ἐπέφιξοη ἴο ἴδκα ἴ. Τῆθ 
Βοιρδὴ ΟδίΠΟ]]ς8, ἱπάεθ, ἢοΐ ΟὨΪΥ δαϑοσῖ ἴπαὶ ἴξ ὧας ἴακοω, δῖ 
τοδϊ ἴδ τπδὶ Ῥαὺ] εἰαϊὰ πῃ ϑραΐϊη ἵννο γοᾶσβ. [{ 18, Πούγθτοσ, Γο- 
τολυκοὰ Ὀγ Κορρο, [Παὶ νυν ϊζεγα οὔ Πα τηοδῖ ογεϊϊ, (45 Ευδεῦϊι5 δὰ 
Οτζεη) ἀο ἠοῖ τῃεητἱοῦ 6 ἸΟΟΓΏΘΥ, εὐ ὙΠΘγα ἴπαγ πηϊρῖιϊ ἤδνα 
Ὀδεὴ ἐχρεοοίεα 860 ἴο ἀο. (8εε Ευθοῦ. Η. Ἐ. 8,3.) “ΝοΡ ͵ἴ8. ἴδποῖε 
(οοηίίηυι68 6) ΔΩΥ σογίδί ἢ νεβιΐὶρα οὗ ἰζ 'Ὼ ΔΠΥ δηικίεηὶ ττῖεσ. ΤΠ6 
Ῥδϑϑᾶροβ οὗὨ 6 ἘΔ ΠΕΓΘ νν πίοΟἢ ἀγα Ὁ50.8}}Υ δρρεαϊεὰ ἴο, εἰἴποὺ (46 ἴἢ 
{Π6 Ῥγαεδθηῖϊ ΟΠ6) ΟἿΪΥ δἰ βη (6 ΑΡροβί]6᾽ 8 ἱπέεπέϊοη, (85 Ογτσῖϊ!, 
Ἡϊ!εγοβ. Οβδίεοϊ. Ρ. 9Φ04.), οΥ οβξεσ ἴῃ ππεγθ ορὶπίοπ, τεϑιϊηρ δου οἱ 
1Π|8 ρββδδρα οὗ ϑ8ί. βὺ]; 88 Αἰπδῆβδβ, δὰ Ὠγβαοοηῖί. Τ᾿ 1. ὑ. 956., 
Ἡΐρροϊ. ἀ6 ΧΙ Αγροεῖο)ἱβ, ὑ, ὅ10., Οἰεω. ἤοπι. Ερ. δὰ Οογ. ᾧ δ10. 
προῆλθεν ἕως Ἰλλυρικοῦ καὶ ᾿Ιχαλίας καὶ Σπανίας κηρύσσων τὸ εὐαγ- 
γέλιον. ΟὨγγδοδῖ, Ηου)]. 7. ἰῃ ῬΔΌΪαπι, αηὰ ΤὨεδοάοτγεῖ οἡ ῬΉΡΡ. 
1, 45. δηὰ οἡ ὦ Τί). 4, 17. Α5 ἴο ἴἢς ἱπδοτὶριίοη οἵ ἀγυίεσ, Τμε5. ἢ. 
478. ΝΕποκὶ (λεβ. σο. Ροντ. Μαχ. 08. ῬΒΟΥΊΝΟ. ΣΑΤΒΟΝΙΒ. ΕΤ 
ΙΒ ΟΌΙ ΝΟΥ͂ΑΛΜ. ΟΕΝΕΒΙ. ΗΜ. ΒΌΡΕΒ ΘΤΙΤΙΟΝ ΙΝΟΌΓΟΛΔΒ. ΡυΒΟΑ- 
ταμΜ. ἰἴ ννᾶ8 δῖΓΟΠΡΙΥ δυδρεοοίοα ὈΥ ΘΟΑΙ ΡΟΣ δοὰ αγυΐον {Ππϑπλβεῖνοδο ἢ 

Του ἅν Κορρε, ἰο ψνίνοϑα ομίπίοῃ ἃ Ἵδῇ δοβδγοοῖγ δϑϑεηῖϊ. Ης 
88 ἠοΐϊ ργουεα ἴῃδί ἴπ6 δηΐζίδηι Εδίῃογβ, (88 (] 6 π.. οηι., ΗΕ ρροὶ., 
Λιίμδηδϑ., δπὰ ΟΠ τγϑοβῖ.,) ϑροῖζο ἔγοτι πιεγὲ ορὶπὶοπ ἰουπηάθὰ οἡ ἴδ6 
ῬΓαϑεΩΐϊ ραβ5ΔρῈ ; δηὰ Ππεοάοτγεῖ, Ὀ6 ἰϊ χεοιεσηθεγεα, ὑϑυ}} γ ἄγαννα 
ἔγοηι ΨΕΡΥ͂ ΡΌΓΕ δοῦυτοοβ. ΤῸ [26 ἰΐ Δρρεαῦβ ΐἰρὮΪΥ ῬγοΟῦδΌΪς ἴδαῖ 
(ΟἸεπιθη8 ΒοπΊδηϊ8 δηά ἴῃ6 οΟἴπεγβ πὰ ροβίξϊνα δυ ποῦ Υ, ἢονν Ἰοβῖ, 
ἴον {πεῖν δδϑουίίοη. 1 Κποῦν ποῖ ἤον εἶδα ἴο δοοουηῖΐ ἴῸΣ 80 ρ ΏΘΓΑΙ 
8 ρογϑυδϑίοη 88 [ῃδί νυ ἢ 15 ουπὰ ἴῃ ἴῃ6 οδιὶγ Εδοϊ βἰδδίϊοδὶ υυτὶ- 
ἴογ8. [ρταηῖ [αἴ νυ ἐσδῃηοῖ ἔγοπι ἢθησοα ργοῦε ἰΠαὶ ῬΑ} νγῷ8 ἴὴ6 
οτί ἰηδὶ ἔουπάεν οὗ 1}6ὰ ΟΠυΓΟΝ οὗ ϑραίη. Ὧν. δοάάγί ἀνε, ἱπδεεὰ, 
Οὔθεγνοβ: ““ [ἴ Ἄρρθδγβ ργοῦΔΌΪε ἔγοηι ἤθῆοο, σοηδίεγϊηρ ἴπ6 μγη- 
εἷρίϑ ννηϊοῖ 81, Ῥδὺ] οἤσββ ἰὼ ροόονεγη Ὠἰπιδ6}  ὈΥ, οὔ ποῖ Ὀυϊΐηρ οὐ 
ΒΠΟΙΒΕΟΙ τῇδ 8 ουπάαλίίΐοη, [δὶ πὸ Αροϑβίὶς δὰ γεῖ ρμἰδῃϊθιὶ δῺῪ 
Οπυγοῖ ἴῃ ϑραΐπ; νηοῦ, 88 Ὦνγ. αθάάεβ ᾿υδῖ]νγ γε γ 8, νΈΥῪ 1] 
ΔΡτΘαΒ τυ [Π6 Ἰορεηά οὗ 81 ΨΦ6η168 ; [ὉΓ, δοοογάϊηρ ἴο {πδαΐ, ἢς δὰ 
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Ὧονν Ὀοθη 16 γεαῖς ἰῃ ϑραίῃ, δηὶὶ μια εγεοϊθά φανεῖ Ὀἰθμορμτίον 
{Ππεγα." Πα μγοθα γ, Πονγοναγ, 5 ν τ δἰ; δὰ (ἢ 6 μεϊηοίμ!α 
οἵ ργβολγίουβ δρμ]ϊοαίίοη. Τὼ π)6 ἰΐ δδβεῖμδ ὈῪ ΠῸ πηδᾶπβ ὉΠ] ΚΕΪῪ 
πᾶϊ ἃ ΘΟΌΠΙΓΥ ἴῃ διιο οἶοθα οοηηοοίΐοη ψὶῖ ἢ} Οτγεθοα δηά ἴΠὸ δεῖ 
δου ὰ αν ὕθθη, ὈΥ (ἢ8 τἰπι6, πῃ βόα ἀδζγεα δυδηρε  ζο ; (πουρὴ 
ΜΡ ΠΘΙΠΟΙ ἴο ἴῃς ὀτέοενἐ γεργοθοηϊθα Ὀγ [ἢ Ἰορ Πα ΑΤῪ Ὠἰδίογίαπδ οὗ τἢ 6 
Ἰλογθδὴ (δι ο 'ς8, ΟΓ ποῖ, ΤΩΔῪ 866 πῃ} ἀουδιΐα!. ΖΤῆϊβ, Πονγανδι,, πᾶν 
δε (ποιιρθς οπτἸεἀ το ογθάϊῖ, δυεῖν, (π6 ὁπ ρίαῖπ απὰ εἰπιρὶδ εἰτ- 
εμῃιδέασποε, ἰῃδῖ 51. ΦΔ)68 ἢγβιὶ ρ᾽απίεά ἴῃ ἀοβρεὶ ἰη (δαΐ σοιη(Ὑγ. 
Απά τ}8, οοηϑίἀεγίηρ ἴδε ρτεδί Ἄχίθηϊ δηὰ ροριιαιίοη οὗ {πὶ ουυη- 
ἔγγ, ννου]ὰ ποῖ δχοϊυάθ δὴ οςοδβίοη ἴον δέ. Ῥααχέ᾽ς Ἰαθουτβ. 

24. καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμᾷφθῆναι. Οἱ {18 ψοτγή 866 
1Π6 ποίθ68 οἡ Αςίϑ 1δ, 8. 17, 13., ἴο ν ῃϊοἢ 1 δάἀά [Π6 
[ο] ον ηρ 1πϑιταῖοη, ἔοπὶ δορῆ. (Εα, (οἹ. 1067. 
τοῦ δ᾽ εἴτε παῖδες χάι ποοπέμψαντες φιλών ; 
4344. ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ, ““αἴίογ Ι 
μάνα θδ6θη μῦν γοίγθβ "θα. Ηρδτγα τηιϑὲ Ὀ6 Βαρρ 64 
τῆς θέας, συνουσίας, οὐ ἴ86 [|6. [ἡ {Πυϑίγαίίοη οὖν Βϊο]ὰ 
Κορμα οεἰΐο8 2] !]λη δι. Η. ὅ, 21. (οη ρϑδοοοῖκβ ἐϊ8- 
Ρἰαγίηρ {π6ὶν σὰν ρἰυμηαρο) ἔᾳ ἥαρ ἐμπλησθῆναι τῆς 
θέας τὸν παρεστῶτα. 

5. νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ. Τῇ ΑΡοΒβί[8 
8445 1{μ195, (η΄ {ΠῸῪ τᾶν ἢοΐ Ἔχρϑοΐ Πΐπὶ ὑϑῦψ δΟΟΉ. 
ΠΣ θοίογα [18 ἸΟΌΓΠΘΥ ἰηΐο ϑδραίη ἴδ πιιϑῖ ρὸ ἴο 
Ψψογυβδί θη. 

Πορεύομαι, “1 δ᾽ οὐ ἴπ6 ροϊηΐ οὗ ἀδραγίηρ." 
Διακονῶν τοῖς ἁγίοις. ΤὮΘ6 νογὺ διακ. 5651 68. ῥγο- 
ρογὶν “το ηιῤηήδέον, ὈΥ Ῥγθρᾶσιηρ δηῃὰ βοι[]ηρ ᾿Γον!- 
Βίοη8 Οἡ {Π6 (406: θυϊ 11 480 ἀδῃοῦββ, ἴἢ ἃ β'ΘηδΓΆὶ 
ΨΑΥ, “ἰο ρῥτγοιηοίθ {ἴθ ρσοοά οὗ οἰΠ6Γ8;" δηά Πδὲ 
ἘΠ Ἢ ὃγ {Π6 σομιγ θυ οη, ΟΓ ὈΥ̓͂ {ἰ|π αἰδίρυοη οὗ 
ὨΘΟΘΒ8ΔΓ68, ὉΓ {Π6ὶγΓ Βαρροστί. ὅο [μ|Κ6 8, 8., ὁ (ογ. 
8, 19., δηά Ηδορι. 60, 10. διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις. 
Οι {ἢ 686 οἰθθιῃοβυῃαγυ ςο] οι Ιοἢ 5 866 Αοίβ 24, 17. 
ᾧ (ον. 9,12. Αςίβ 6, 1᾿. 11, 29. 

ΒΥ τοῖς ἁγίοις ἃΓ6 πηρδηῦ [86 Οὐἠγίδίϊαηδ. 
οὗ. εὐδοκήσαν γὰρ Μακεδονία καὶ ᾿Αχαία, ὅζο. “ἴογ 

[6 Μαοράοηϊδηῃβ δηά Αοδαϊδηβ ἰᾶνα ἐῤομσὴέξ σοοά 
ἴο τη8Κ6 ἃ σομηηοη οοΟἰἰδοίοη ἴογ ἢ 6 ϑϑπθῆι οὗ (8 
ΡΟΟΓΟΓ οὗἩ {π6 Φογιιβαϊ πε ἰδ. ΟΠ γΙβίδη8." [Ιἢ. {}}15 
8816 56 η86 Κκοιν. ΟΟΟυ [8 1η 2 (ὐογ.9, 138. Ηθρθτ. 18, 16. 

ΥΟΣ, ΥἹἱ. Ρ 
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Εὐδοκ. ἐλοιιρὴξ ροοά, ἀεέενπιποά. (οτήρϑτγε 1 ΤΠ ε88. 
4. 8. ἵλικο 49, 82. (αἱ. 1, 156. (οἱ. 1, 18. 

Φ7. εὐδοκήσαν γὰρ, καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἶσιν. ΤΠΟΓΟ 
᾿ἦδ ἤθΓα (848 ατοί. 5809) 8η ἀμαρἧογα ἰοροῖμοσ ψ ἢ δὴ 
δραπογέποδὶδ. Ὑεαῖ ΠΘΙΠΟΓ ἢ6 ὩΟΓ ἴῃ6 ατοοῖ (οπι- 
τὩθηΐδίοιβ ἤᾶνα Ἃἰ8{1Π 0 Ἐ]Ὺ βθθη (Π6 ἔογοθ οὔ [ἢ 6 γὰρ, 
ΜΠ ΙΘἢ 18 ΝΘΓῪ οἰ ΠΠρίς 4], ᾳ. ἀ. ““ ΕοΥ 1 δοκηον)εάρα κἴ 
ψγ͵ὼλ8 Οὗ {πεῖς ονῃ ροοά ρίραβυγα, νου ὨΘΟΘβϑιγ." 
ΤὨδη {Π6 καὶ πηυϑί (1 {Π10Κ) θὲ ἰδ κϑη ἴον καιτοί, απά 
ψοῖ, ᾿ὈΟφειλέται αὐτῶν εἶσι, ““ [ΠΘΥ 8Γ6 τπηᾶογ ΟὈ]ρᾶ- 
ἰἴοη ἴο {ἢ 6πὶ,᾿" ἱ. 6. πιογαί οὐἰὲσαξίοπ, ον ψ]ς ἢ ατο- 
(ἰὰ8 Θηΐαγροβ, Κα ἃ ἰοαγηθά (Ἰν} δη ; θὰ} νΘΓῪ υἢ- 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ. 
27. εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς---αὐτοῖς. Κορρα τε- 

ἸΏΔΓΚΒ ἰπαὶ πνευματ. δΔηἃ σαρκικ. ΘΓ Βίρη  Υ ἀϊυΐϊδο 
ΔΩ λεπιαη; ἐρνη 8 δαὐαηοὶ ποίίοη ἴῃ (ἢ ΤΌΓΙΩΘΓ 
ΟΥ̓ ἀϊρηϊγ, Θχοθ]θῆςσο, δηἀ ᾿ΕΠΠΠὴ ͵}0}Ὼ; δηά ἴῃ δ6 ]Δι- 
ἴ6Γ, οὗ ᾿πηθθο  ν δηα ὑπ ογί 685. Αηὰ ἢ γϑίδιϑ 
ἴο Πἷ5 δίῃ δῃὰ θιἢ Εχουγβ. οἡ αἰαῖ. Βιυὲ ρϑυῆδρβ ἰΐ 
158 ἃ 8101 6Γ, δΔῃη ΓΌΘΓ ΤΔ046 ἴ0 ΒΡΡροΒο, {πὶ {Π6 ἔοτ- 
ΤΏΘΥ ἰ5 8814 οὗ 6 {πϊηρ8 οὗὨ {Π6 βου], ΔηἋ δῃοίβεογ 
Π ; δπὰ {π6 ἰαἰίοι, οὗ ἐποβα οὗ {86 θοάγ δηά {18 
6. ὙΠοιθ 18 ἃ δι ΠῚ βοηςἰτηθηΐ ἰη 1 (ογ.9, 11. 

ΚΚοινωνεῖν τινι 8]6Ώ1Π698 ““ἴ0 Τ8Κ6 ΟἿΘ6 Ρῥδγίδκου 
νι ἢ, σαιγυίηρ ἃ ἀδῦνο οὗ {Π6 (Πἰπρ, δηἀ ἃ ρευϊ να 
ΟΥ̓ {Π6 Ρογϑοη ; 88 Βουὶ. 192, 18. ; ογ ἱακίηρ 4 ἀδίϊνα 
οὔ [Π6 ρϑβοη δηὰ 4 ἀδίϊνε οὗ ἴΠ6 ἰϊηρ, ἀεροπάθῃης 
Οὔ ἐν ; 8ἃ8 (δὶ. ὅ, 6. δοπιοίίπηε8, ΠΟΎΘΝΘΙ, 88 ΠΟΓΘ, 
1 18 υϑοα ἐπέγαησιυοίν,, ἴῃ [ἢ 6. 8686 “ ἴο θ6 ρϑγ- 
[ΔΚ ἢ ΔῺΥ ΟἿ6 :᾿ δηά πε ἀδίϊνο 18 ρονεγηθά οὗ 
ἐν ΟΧρΓΟΒβ66, οΓΥ υπἀογβϑίοοά. δ66 ΡΠ]. 4, 15. 4 Τίπ. 
ὅ, Φῷ. ὅϑοηις (ὐοτηπηδηΐδίοῦβ ηἀ66α ἤοδΓΘ [86 κοιν. ἴῃ 
8 ἐγαηδίζἶυ6 5Β6Ώ868 : θα {Πδἴ 18 ἸΠΟΌΓΓΙΗΡ 8 ὨΠΏΘΟΘΒ- 
ΒΔΙΓῪ ΑΓΒ Ώ688. 

σμοοίρ. ΘΟ ΡΆΓΘΒ ἃ 8: Π|}}8Γ βϑης πηθηξ ἴῃ ΘΎΠΟΡΞ5. 
ϑοδαγ. ΒΕ. Ψεῃυαα νϑῃ!θῃ8 ἢ ἰοσυπ φυδηάδῃ, υἱδὶ 
αἰάδηι ἀΖγτηδ πιο δηΐ, ΓΕβροηάδθαῖ, 86 ργϑίϊυτῃ ΡΓῸ 
1115 βοϊξυτατῃ : 1ΠΠ|54116 πη γα πθι18 ἀϊσαθαίὶ : Αηποη 
ῬΟΙΤΊΝΕΒΕΙ; υἱ 14 [Δοΐδπι ὑγὸ νϑγῦδ 6,15 δίηιιθ 5ὶς 
ΘΟ. ͵ 
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48. Σοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν 
καρπὸν τοῦτον. ᾿Επιτελέσας ΤΏΔΥ Ὀ6 ΓΟ ἀοΓΟά, “ πανίην 
ἀεβραίοποα ἃηἀ Δοςσοιρ! 18ἰ16 6 {ῃ18 οδοα." ᾿Εφραγι» 

ἥμενοι, 85. ὈΥ ἰΠ6 ᾿εβῖ (ὐοπηπιοηίδίογβ ἱπίογργοίοα, 
“ αν! 8806} ἀδνεταά (ἢ}}8 ΠΠΟΠΘΥ͂, 88 ΠΠ66Γ 568].᾿ 
δ)ὸ ΟὨΠγγϑοβί. 2:27, 28. ννῆο οχρί δίῃ, αἷς εἰς βασιλικὰ 
ταμεῖαι ἐναποθέμενος, αἷς ἐν ἀσύλω καὶ ἀςφάλει χωρίω. 
δὸ 450 ὕδγρζΖον, νν ἴο γθῆάθγδ “" σοῃβίρῃδνοσο." Απάὰ 
[6 σορᾶγεβ οὐμσίσπατε ἴῃ διισίοη. (ΟἸδιά, 96. δηά 
οοηδίρηαίίο ἴῃ Οη11}. Τη8{{{. ΟΥ. 12, 8. Τὸ νψοἢ 
ὭΔΥ δ Διἰάθα οἷν οὐπδῖρη. (ἴἄγρζΖον. ἰδ ἰγδη8- 
ἰαί65 {ἢ 6 ραββασὸ (8. ““δι σοἰδοΐδη) Θἰ ΘΟ ΠΠΟΒῪ ΠΆΓΩ, 
81:5}}}ὁ οὐβϑιρπαίαηιχ, δῦ πὴ] ἀδίδπ) δίῳ 16 ΠΟΤ ΠῚ 5βάτη, 
1}}}8 δ δ  Πογ (γα οι." ΠΟ ἀρονα ἱπιογργείδοη 15 
αἰϑο δάοριοὦ ὃν [,οὐϑηογ, ψῆο δάάυισοβ δὴ δχδιηρ ὁ 
οὔ {πΠ|5 586η56 ἔἴγοπι ῬΏο 607 α. ασπὲρ τὸ ἀκλινὲς τῆς 
εὐπραγίας ἐν βεβαίῳ παρ᾽ αὐτοῖς εὖ μάλα σῷραγισα- 
μένοι. δὲ 588 Ε. ὁ ἀσφαλὴς θέος ἐστιν, ἐνσφραγιϑόμε- 
νὸς οἷς ἂν ἐθέλη τὸ ἀσάλευτον. 

Της Νυΐϊρ. δηά 3οπιὲ (ὐοιηπιοηίδίοῦβ ργοίου α95ὶρ- 
ὠανογο. Βυιῖ ἰγ15 19 (ὯΓ [688 ἀρροϑὶίθ. 

Τὸν καρπὸν τοῦτον. ΤῊ ΠΠΔΥ 6 υπάογβίοοά [ἢ «4 
ἔνο ἰο] 4 βθεῆβε, 85 {Ππ|Ὸ γα! οὗἩἨ ἐπὴν ΟΠ γιβίδη δοηθβ- 
οἴμτη; δμα οὗ ἢϊ8 Αροϑίοϊ]ςδὶ ἰδῦοιιγ. ὍΠ6 σοοθηΐ 
(Οὐοπιιηδηίαίοτβ πηάογϑίδη τ οὗἩἨἉ τΠ6 ὈΘηθὴϊ 1156} 
Βυΐ (18 15 του! ρ ἀν (6 8686. (ὑοπηρᾶτα ΡἢΠο 
4, 17. 

40. οἶδα δὲ ὅτι ἐρχύμενος------ἐλεύσομαι. ὌῖιΘ 
Ἀροβίϊα ον βῆονϑβ ἢονν ἀοδίγαῦ!ε ν}}} 6 ἢ18 ν͵81} ἕο 
ἤθη. ((τε}}.) 

ἜΒ6δ6 ΘΧρυ ΒΒ: 08 ἃ.6 νΘῈῪ βίγοηρ, δη4 ηἡγιιδί ηοΐ 
ὍὈδκ οχρίαϊηθα ΔΨΑΥ, 85 ἰ8 ἠοησ ΟΥ̓ [00 ᾿ΔΏΥ ΓΟΟΘἢΣ 
Ορεηεηδηίδίοῦϑ. ἢρ Β6Ώ86 15: “[Κηον (Π8ὲ, ν ἤθη 
ΙΘὐοταο, 1 584}} σοῖο ψἱἢ {Π6 πηοβϑὲ Θχυθόγδηξ Ὁ]688- 
1η55 δηκὶ θαπϑῆϊί οἵ (Π6 (ἀοβρεὶ, δηὰ {ἢ γε] ρίοη οὗ 
ΟὨγίϑε." ΟὨγγϑοβί. ραγδρῆναβοθ (ἢ6 ρᾶβϑᾶσθ {{π|3. 
Οἵδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος ὄψιμαι ὑμᾶς ἐν ἅπασιν εὐδοκι- 
μοῦντας, καὶ κομῶντας τοῖς ἀγαθοῖς, καὶ μυρίων ἀγαθών 
ἀξίους ἐπαίνων τῶν κατὰ τὸ εὐαγγέλιον. Αῃά βὸ Τ6- 
ΟΡὮΥ]., ψιο ἔαγίῆ ον Ἔχρ δι τληρώματι εὐλογίας τ. ε. 

ΡΦ 
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τ. Χ, ε. ΌὉΥ πάντα τὰ ἀγαθὰ τὰ ἄξια τῆς εὐλογίας, 1. 6. 
τοῦ ἑπαίνου τοῦ κατὰ εὐαγγέλιον. Κορροα ἱπίογρτοίβ (ἢ 6 
εὐλογία τοῦ εὐαγγελίου, ““τῃ6 Ὀαποῆϊβ γεἀουηάϊίηρ ἔγοπι 
{πη6 ἀοςίτγίηα οἵ βαἰναίίοη Ὀγ (γίβί," 1. 6. 1ῃ6 χαρίσ- 

τα πνευματικὰ τηξη(Ιοποά «αἱ ],11. Απάα [{|686, 
ληάἀθεοά, 1 {πη ἀγα δϑρθοῖδῖν ᾿ηἰθηαθά. 

80. παρακαλώ δὲ ὑμάς, ἀδελφοὶ---συναγωνίσασθαί μοι 
ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑ. ἐ. π. τ. Θ. Τῇ Αροϑί]ς σοη- 
οἰυάοβ ψπἰ σοη)υγίηρ τ 6 πὶ ἴο σοτηπη θη ἢ πη86} δηὰ 
ἢ 18 ογίι)θ8 διηοηρ τἴῃ6 Ρα]θβίηθ ψὸν 8 ἴο Οοα.; 
Απά ι}ν|8 ''6 ἀοθβϑ θοῇ ὃν Ολνϊδέ, ἤοβα σοὶ ρίοη 
{ΠΟΥ Ργοΐεβϑ, δηα ὈΥ ἐλαέ ἰους ΜὮ]Οἢ 15. (Π6 ἔγυ!ε οὗ 
[π6 δριι; δηϊγοδίιηρ {παι {πο ψου]Ἱὰ δἰἀά ἢϊπὶ δηὰ 
ἢ 8 οἤογίβ, Ὀγ {ῃ6 σο-ορογδίίοη οὗ {Π6]Γ ῬΥΓΔΥΘΓΒ [0 
Οοά οη ἢ15 ὈΘΠ Δ]. 

ΤΏ6 Ννογὰ συναγωνίσασθαι οἴοη οσοσυΓδβ ἢ ἰἢ6 (]48- 
808] ΨΓΙΘΓΒ ΜΠ} ἃ ἀδίνα οὗἨ ρϑῦβοῃ, Ὀιυῖ δἰπιοβί 
αἰνναγβ ἴῃ 8 Ρἢγϑδίοδὶ, ποΐ (88 ἤ6Γ6) ἃ πηογαὶ, 56ῃ86. 
ΜϑηΥ οχδηρίθβ ὅτ δααιιοθὰ Ὀγ ΕἸβηθῦ δηὰ Ὑεβίϑ. 
1 5 ποῖ, ρϑγῇδῃρ8, ΘΟ ββΆΓΥ ἴο ργθβ8 Οἡ [ἢ6 ΡὈΓΙΓΊΔΓΥ 
5: ση 1 ΠσΔ.Ί ΟΠ 80 τη] Οἢ 88 18 ἀοη6 ὈΥ 80πὴ6 οὗ (Π6 Θϑγὶν 
(οιμπηρηίδίοῦβ ἢ; γοΐ 1{ 8. ἃ βίγοῃρ δα ργδϑϑίοῃ, δηὰ 
ΠΙη18 (πῃ {Π6 ῬΓΑΥΘΓΒ τημϑί θ6 δαγηθϑί δῃηα ρϑύβενϑγο 
ἵὴσ. Τῆυβ (ἢ6 [1,διη (ΟἸαββϑίςδὶ ψυθγβ ἴᾶνα (ἢ6 
ῬὮΓαβα “ σοηϊδηάοθγα ργθοῖθυϑ." 

81, ἵνα ῥυνσθώ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων, ἄς. Τῇ 6 ΑΡοϑβίε 
ἤθγα Ὠηΐ8 ΟΝ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰ{ 858 (Πδἰ ἢ6 Βῃου ἃ ἢδνθ 
16 δὰ οἵ {Π6]γ ργαυειϑ, σοηϑιἀθγηρ πον ρστοδί ἃ 
ἀδηρσοῦ ἢ6 Ψψοιὰ δησοιηΐοσ. [1 18 ψ6}} ορβεγσνεὰ ὈΥῪ 
ΚορρΡο, {πὶ (ἢ6 ΑΡροβίϊε ἀοθβ ποί ἄδθϑῖγα ἴο θ6 ργε- 
ϑεγυοά ὕγοηὶ οαἰαπιἐξοα, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ (ἢαῖ 6 ΤῊΏΔΥῪ 6 80 
ΒΓ ηρίΠῃοηρα 8ἃ8 ἴα. 6 εἐπαδίορά ἐο οὐθγοοπι {ἢ 6Π|, 
8δη {δὶ ἢ6 πιὰ Ὀε4ἢ6 πιϑδηβ οἵ οἰθογίηρ (ἢ 6 
δἰ! οἰεα (ΟἸ" εἰδιϊδη8 δὲ Ψογβαθμ. Οοιηραγα Αςίβ Φ0, 
Φῷ, 28,11. ἶὰς 

Ῥυσθώ, “06 ἀεἰνεγοά ἔτοπῃ (Π6 ΔιίδςΚ8 οὗἁ ἴῃ υἢ- 
θ6]]Θνίηρ 96 νν8." ἊἿ 
ἘΊΩ (Π]8 τεβροοὶ ἴπ6 Οτγθεῖς Οοημηεπίδίουα Ὦδνθ 8ΠΟΥΤΏ ΤΟΓΘ 

υάρτηεηῖ. ΠΟΥ ππόγθονασ ποίϊοσα ἴπ6 ἄθερ υμ ἢ ἰηνοϊνεα ἰη 
11,15 γεαιιεδῖ. Ἷ : 
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. 81. ἵνα ἡ διακονία μου κἡ εἰς Ἱ. εὐπρόσδεκτος γ. τ. ἁ. 
Βγ διακονία 18 πιρδηΐ, ποΐ (48 ατοίϊι5, οΒθηπι., δηΐ 
ΟἴοΓβ, βϑρ0ο86) {Π6 αὐγι5 ἙοἸ]δοΐοα Ὀγ Ῥαμυ], Βαϊ ἢ 5 
φεῦ ἐϊοηα ἴῃ ΟΟἸ] δοίη [Π6π|, δπἀ πον 1η σοηνογίηρ 
δηἀ ἡἰδϑιγδυϊηρ [ῃ6π|. Τῆς ΑΡοβέϊ!ο, ᾿ξ τπᾶν θ6 ο"- 
ΒΟΓνΘΩ͂, 88 Δρργθιβηβῖνα ἐἢαὶ ὄνθὴ 48} {Π686 ρϑίηϑ 
δοϑίονψαά οη- θοηοἤιίηρ (ἢδπὶ ψου]ὰ ΒοΆγοοΙΎ βυ 06 
ἴο γθηονα [ἢ8 φῬγϑ)υιάϊοθϑ Ποὺ ἢδά Ὀδθη ἱηάμπορά ἴο 
Βαγθουγ ἀραϊηβὶ ἢ] πη], ἃ8 8η δροβίδίο ἔγοιῃ 6 Μοβαῖς 
[δν. (ὅθθ (μγγϑβοβίοιη .) Τὸ 118 ὑπηῖς 1 15 ψ6}} 
του Κοα ὈΥ ΑπηπΊιοη : “ νιάδηγυβ Ραυΐαπ), νοὶ ἀοηᾶ 
εγθηΐθπι, {πη 1588 ΘΧῸΪ ογαΐοβ δία ἰηξαβίοβ ἔτα- 
ἰτιπὶ Η]ΘΓΟΒΟΙ ὙΠ] Δ Ποῦ) Δηϊπηο9. Νοαυθ ἢος ἐδ- 
τηογὸ : Ὡρουγι πὰ Θηἶπ ἀ 6] 11γὶ ροϊογαπί νοὶ Ὀθηρῆς 8 
8415, Αςίἰβ 21, 20 564." Ἰ)οάαάγιάρο, ἴοο, γνν6}} οὔ- 
Β6ῦν 68, παῖ ““ἤἢονν δχίγεηβ ἴΠ61Γ ὈΙσΟΙΓΥ δηα γὰρθ 
νν5, ΒΡ ΡΘΑΓΒ ἴγοπὶ {Π6 1], 6 ἢν] ΟΌΓ τὸ ἢϊπὶ δὲ [Π6 νϑῦγῪ 
{ππ|6 ἤθγα γοίδγγοά ἴο, Αςίβ 21 --- -94.᾽ 

ὅῷ, ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, “186 1 τπηᾶν, ὈγῪ 
{Π6 ψ1}} δηά ρίοαβυϊα οὗ αοά, 6 ρΡαγη 6 «ο σοι 8 
Ὀηΐο γοι,," ἐν χαρᾷ, ἰ. 6. σὺν χαρᾷ, “ ν|τἢ 1ΟΥ," Ὠδιη6- 
Ιγ, {πη6 ρ]βαβαγθ οἵ πανίηρ' ϑυσορο θα Ιἢ ΠΥ τ ββΙ0η. 
Καὶ συναπαύσωμαι ὑμῖν, ““ἃηὰ τῃδΐ χὸ ἴὩδΥ ἢᾶνα 8 
τηυΐυδ] ρΡ]Θάβι γα ἰη οδοῇ οἰδοι᾿β βοοϊθῖυ." 

88. ὃ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ἄς., Ηδδτ. ἘΞ, “τΠ6 
δυΐδος δηά ἐουηΐδίι οἵ [656 δηὰ 8} οἴδϑγ Ὁ] βϑίηρβ, 
Ῥοίἢ βρ γι] δηά ἐθπηρογαὶ, ΡῈ ἢ γου, Παρ δηά 
νοι γου. 

ΓΗΑΡ. ΧΥΙ- 

Κορρδ οὔϑβογνϑϑ, (δ΄ ἢ 8668 Ὡ0 τθᾶβοῃ [0 γϑοθάθ 
ἔτοιῃ {πΠ6 σοπγηοη ορίηϊοῃ, (πὲ [Π158 ΟΠ δΡίογ [ΌΓΠῚΒ δη 
ἰηϊορτγαὶ ρᾶτγί οὗ {π6 ΕΡρΙ8{16 ; δῃὰ ἢ6 γϑίθγϑβ ἴο δη ἔχ- 
συγ οὗ Πϊ5, ἴῃ Ψ ΏΙΟΝ 18 ΘΧϑι] η6α δηἀ τγοξιίοά {116 
ΠΟΠΓΑΓΥ͂ Ορηΐοη οἵἁἨ δβηϊεγσ. Τῇ σμδρίογ 15. (6 
8805) 80 ΑΡΡεβῃαϊχ, ογ ψῇηδί νγχ6 (4}} (Π6 οδέογ!ρέ, " 

4 Αἀάεύ, 46 Ῥεϊδιεῖη {Πίηκ8, αὔιογ {πὸ Αμοθῖὶς δὰ τελά (ἢ 

Ἐγίβι]ε ἰο τμ6 Ομ το αἵ (οσγίηίῃ. 
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ἴῃ ψῆϊοῖ Ρῇαρθα ἰ8 σοπιηοηάδὰ ἰο {πεῖν αἰδοιοπαίθ 
αἰἰοηζίοη, νᾶγίοιιβ βα᾽ υἱδί! ἢ 8 ἰγδηβη6ἠ, δΔηὰ ἀἰνογδ 

δἀτηοηίἰοηβ δηςἶ Θχμογίδι οβ πη γι χϑα. ̓  
1. συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην, “1 σοπηπμοπά ἰο γοὰ 

Ῥῃεθθ." Τὴδ πᾶπιθ οςσσιΓβ ἴῃ δυδίοη. Αὐὑρ. 6, ἜΠ]8 
Ῥμεῦδ βθϑῖι8 ἴο ᾶνο θ66ῃ ἐῃ {{π σΟΠΙΡΔΠΗΥ͂ οὗ {Π 056 
Ψ ἢ 0 σοπνογεοὰ {μ6 Ἰεἰίογ; {πυρὰ ποῦ Ὠεγβοὶ ἔ 1ἢ6 
Ὀδᾶγογ; οἰμογνίβο [6 Αροϑβϑίῖβα ψουϊὰ αν δά δὲ 
τήν φέρουσαν ὑμῖν ταύτην τὴν ἐπιστολήν. ὅ66 νοῦ. 94. 

Ἐρῆἢ. 6, 91. (οἱ. 4, 7 δηά 8. ΡὨΪ]. 4, Φ5----40. ῬΉ!- 

]οω. 11 δῃά 14. Τ|αΐ 8η6 νὰ8 ποῖ Κῆονῃ δἱ οπθ 
ΔΡροϑῖβ ἔγοπι {ῃ6 δἀαϊτίοη οὖσαν διάκονον τῆς ἠκκλησίας 
τῆς ἐν κεγχρεαῖς. ἼΔΠετα Ψψογα ἀοιθι]688 ΠΊΟΓΘ 
ΟἸ γἰβιϊδηβ ἰγανθ!!ηρ ᾿η σοΟπΊρΡΔηΥ ἰο Βοπηθ, ἴο οη6 οὗ 
ψἰοπὶ {Π6 ἰοίίαΓ 88 σοπιπἰοά. Νον Ῥλαϑε 5 
τις οηδά, 48 Θβρϑοίδ! νυ πϑϑάϊηρ {Π6 ΤΠ ηἀΪγ Ὠοίο6 
Δης αϑϑἰβίδησο οὗ 6 Ἀοιηδη (ΓΙ Β[1Δ}8. 

Τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, ““ΟἿΓ 58ἰδῖογ ἴῃ {86 [ἈΠ }|, δηὰ 
(Πογοίογο ἀἄθᾶγ ἰό ι.5. διάκονον τῆς ἐ. τ. ἐ. κι, ἃ [)68- 
σοη 688. Νόον, δοσογάήϊηρ ἰο {|| σοῃβίυ{]οη οὗ [Π6 
Ῥγ πεῖνα Ομαγοῖ, ἔπαγθ 88 Δ ογάεν οἵ {8 π|8}68 δἷ- 
ἰοπάϊηρ οἢ ρατγί οὔ {π6 ρυθ]ῖς θυ η688 οὗ {η6 (Πυγοῇ, 
ψ ἰοἢ οοηβιδίοά οὗ ἔνο Κἰπάϑ: 1. ΕἸ ἀοεΥ ψοϊηδη 
(πρεσβύτιδες) ρτεϑιαἴηρ ονοτγ, δῃηὰ βῃρεγιπίθηπάϊηρ (ἢ 6 
Π0Γ8]8 οὗ, {πΠ6 ἔδιηδὶθ (ἢ γι βὕδηβ; δη} 4. διάκονοι, ΨὮΟ 
ἀἰβομαγρεά βοπια οὔ (Π6 οΠῆς68 οὗἉ {Π|6 τη Π]ΒΕΓΥ, 88 ὈΔΡ- 
εἰζίησ ἐπ ἔδιμα]α Ἴσοηνογίβ, δηἀ Ψἢο 8850 οοἰϊεοιοὰ 
δά ἢ πεηδυϊοά 16 ΤσοηίγθυςΊ0ῃ}85 ἔογ (ῃ6 το] οῦ οὗ 
βῖοκ δῃα ροογ ἔδπιδ 68, δηα ἀἰβοῃπαγρθὰ οΟἰἤΘΓ τΪΠΟῸΓ 
οἴἶοε5. δο ΡΙτη. Ερ. 10, 97. ὨΘοΘββαγ απ) ΟΓΘΑΙΑῚ εχ 
ἄυλθαβ 8ης61}}18, αυδο τηϊηἸβίγο αἰσο δηΐου, αυ1ἃ 6βϑοῖ 
νοτὶ οἱ μοῦ ἰογιηθηΐϑ αυθγογα," ΨΠΟΓΘ 866 Ὑ ΟΒ5}1|8. 
Οοηβυϊέ, ἴοο, (οίοϊογ. δά (οηβιι. Δροβί. 8, 1δὅ, δηά 
Θβρθοίδ!ν Βιηρθαιη, Αηξ. ἔσο]. 11,13.) ἃ5 α'βο διι)]ς. 
ΤΠ68. ἴῃ ν. διάκονος" (πη 4580 1)οἽἀγ. δηὰ Ταγίογ. 
ἙἘάιι.) 

κα Ὁγειδβίοΐη, ἰοο, οἰῖε8 Τμεοάοτεῖ, Η, Ε΄. 8, 10, γυνὴ γὰρ τις ἐπί- 

σημος ἐν εὐλαβείᾳ, καὶ τοῦ τῆς διακονέας ἤἠξιωμένη χαρίσματος - δῃὰ 
τεῖοτϑ ἴο Φογοὴβ οὐ ἰἢἷδ ρᾶβϑαρ. 
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ΤῊ ΟΒυγοῖ δὲ Οθηςσῆτγθα, πῃ ΐοἢ ᾿ψ 48 [Π6 ροτί ἴο 
Οονγητῃ οἱ [Π6 Αβἰαιὶς 5146, νγᾶ8 ὑῬγοῦ Ὁ δὴ δρρϑηά- 
856 ἰο {πδὲ οἵ (οΥγηιἢ, οΓ ταραγάθα 1 85 ([ἢ6 Μοίδογ 
ΟἸυτοῖ. (Κορρθ.) οάάν., Βοσνανο, {πίη Κ5 1ἰ Πδά 
ἃ ρᾶϑβίογ οὔ 118 ὀὍψῃ. 

2. ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀ. τ. ἀ,, ἰμαΐ γα 
ΓΘΟΘΙ͂ΥΘ Π6Γ ἐν Κυρίω, ““1η ([Π6 πᾶπι6 οὗἩ (γβέ, ὁ 86- 
σουηίΐ οὗ (γι 81." ᾿Αξίως τῶν αγίων, ἴῃ βςἢ ἃ τηδη- 
Π6Γ ἃ8 ( ΓΙβι]Δη8 οὐρῇ! ἴο γϑοοῖνο δδοῦ οἴπον." [{ 18 
τ ρον οὐβογναὰ Ὀγ ατοί., (μαΐ (πΠ6 δἀνθγ ρονθγῃβ 
[6 οδ56 οΟὔΠα ῥγιπηεῖνα δα]θοῖνα. Αηά {ἢ]8 18 ἔτο - 
υρηΐ ἴῃ ΤἬμυογα. ; 6Χ. ρῖ. 6, 16. 8, 89. 10, 69 δηὰ 86. 
ῷ, ὅ8ε(. ὅθε Μείῃ. 6τ. αν. 486. 

ῷ, καὶ παραστῆτε αὐτῇ, [ἰ[ΘΓΔΠΥ, “ σἑαπά ὃν Β ὮΘΓ, 
δδϑιϑί που," ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήξη, “ἴῃ νΠδίανον ὈυΒὶ- 
Π688 8Π6 ὩΔΥ Ὠδ66ἀ γοῦτγ 858ἰϑίδηςθ."" Οὐ τῃ6 ὨδίυΓα 
οὗ {Π18 Ὀυιβίη6885 γα ἅγὸ ἰϑϊ ἴῃ ἰῃ6 ἀαγκ. δοπια 810. 
ἰἴϊ ἴο αν θθθῆ 8 οϑιιϑα δ ἰδᾶνν Ὀγουρσῃξ οὐ δρρθαὶ 
Ὀοίογα {ῆ6 Πηρογῖδὶ Οουγί. (δ66 Μαςξηίσμι) ἢδ 
ἰογπὶ πράγμα, ΠΟΘΙ, 18 οὗὁἨ νΟΙῪ ραηογαὶ δρρ ϊο8- 
το, δηά πηδᾶν Θχίθηά ἴο Ὀυιβίῃηθ88 οἵὗὁ Ἔνθγὺ Κιπά. 

8. καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν, “[ῸΓ 8886 δίῃ 
Ὀ6θη ἃ ρῥγοϊβοίγοββ δΔη4 ΒΌρρογίεγ οἵ πηδηγ." Προστά- 
τις 15 {Π6 δ] 16 ἴογῃι οἵ προστατὴς, Ψ ΠΙΟἢ 18. {{6- 
ΠΘΉΑΥ υ864 ἴον [Π6 1,0 Ῥαέγοπαδ. ΝΟΙ ψὰ8 ἴῃ8 
ΓΙ Ῥιμγυπα ὉΠ Κηον το ἰἢ6 [,αἰἱη δυίΐῃοτβ. [11 
Βῃου α β6θπὶ, ἤούγανοσ, (0 ῬΡ6 ἤθε διῃρὶογθά ἴῃ 8 
Βοιη  Πδὲ ἰοννοῦ 86η86 [81 προστάτις [1501}8}}γ ΟΔΓΓΙΘΒ 
ψ1Γ 11 ἴῃ [Π6 αγοοκ ψγίίογβ. δὸ ΤΠοοάογαϊ : προστα- 
σίαν ὡς οἶμαι, τὴν φιλοδενίαν καὶ κηδεμονίαν καλεῖ. 
Βοίἢ ψογάβ ἃγα σορίοιβὶν 1ΠΠπιίγαιθα Ὀγ ΕἸ]ΒΉΘΥ δηά 
γγειβίοίη. δα πόσο ῃ Μδοκηῖρῆί. 

8. ἀσπάσασϑε Π. κ. Α. τοὺς συνεργούς μου ἐν Χ. ᾿1. 
δθὸ Αοίβ 18, 4 ἂς 26. δΔηἀ [86 ποίβϑ οὐ 1 (ὐοσ. 16, 19. 
Πρ. 18 ἃ ἀϊιηυίίνα, {Κα [ἄν1}]α, πὰ την οἴμοσ 
ΠΑΙ165 οσουγτίηρ᾽ ἴῃ ἴῃ6 ΟἰΔ58ἰο αὶ ὙΓ 6 ΓΒ. 

Ἔ [ἡ παραστ. ἴῃογε ἰθ, Ἐοβεπηλ. ἘΈΠΊΔΓΚΒ, ἃ Δ ΠΠΑΥῪ πλείϑρ ΠΟΥ, 
ἤτοϊῃ παραστάτης, ἃ 80] ά ἴεν ννῆο δἱοοῦ ἠθχὶ ἃμοῖθοσ ἴῃ ἃ [Ϊη6 ; 85 1ῃ 
ΨοόερΆ. 1}. 9, 1, 7. 8ηα ἴῃς Ὀεδῖ ΟΥοκ υτίζο τ. 
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. 8. τοὺ συνεργούς μου ἡ. Χ, Ἰ. ““ὯΥ οοδά)υΐογεα, ὁο- 
ορογδίογϑβ, ἐν Χ. Ἶ., ἰὴ ργοι!ραίίηρ (Π6 ἀοείγίης οἵ 
ΟὨτιϑι." δὸ ΡΠ]. 2, 45. συνεργὸν καὶ συνστρατιώτην 
μου. 1 ΤἼδ8. 8, 2. συνεργὸν τοῦ Θεοῦ ἐν τῶ εὐαγγέλίᾳ 
τοῦ Χριστοῦ: δ 6ἰβαννῃογα ποΐ ὑπίγθαι ΠΕΠῪ ἰη δί. 
Ῥαι} 8 ἘΡρίβι]ῖ5β8β0 [Ι{ 15 τπουρς ὈΥ Ὑιτηρσα δηά 
δομοαίίζεοη, ἐΠδΐ 88 [Π6 ψ ΠΟΘ ᾿Πυ ΣῪ οὗἩ {π6 Δεν ϑὴ 
ΟΠυγοῦ ν 88 ργοβογνοά Ὀγ (ῃ6 ( γβι18η8, [Π6Ὺ 480 τα- 
ἰαϊηοα (Π6 {π|658 οὗὨἍ {πΠ6 τ] }]1816Γ5 οὔ τ|Ἰ6 ῬΥοτγά, ἜἌχεδρὶ 
{Παἱ οἵ δ αδδὶιὶ, ψ ὨΙοἢ 88 δυο] ϑ ) οα Ὀγ Οἢγῖβὲ ἢ! η}536 {- 
“Νον ποηε 1Π|686 (σοηίίηϊ6 {ἢ 6) 15 ὭΓΙ, “εέίοιο οοί- 
εαριιε, ν ϊοἢ πηρδηΐ οπο νῇο δα θόθη δανδηςθα ἴο 
16 αἰρηῖν οἵὁἨ ΒΔΌΡΙ, Βυΐ, ουξ οὗ τἸηοήοδίν, αἰ ηοΐ 85- 
ϑ 16 1ῃ6 παπηῖο, {1} ἰοῦ ἴ[Π6 ἀραιῇ οἵ ἰὈϑα ψῆο πδὰ 
διἰνδηςοὰ Πίηι ἴο {πΠ6 Βοπουγ. ΤὮι8, πογα Δαιυα «πὰ 
ῬγΊ8.} ἃ ἃγὸ οδ] θα ΣΘ ΣΤ, βίης ἴῃ 6 {π|6 4οσέές {ΠΟ Ὺ 
σοουϊά ηοί, ποίίῃοσ νν 5ῃ64, ἰο Δββϑι1π|6." ΤΤῆο Ἰοαγηρά 
Οοιηπιοηίδίοῦβ [θη δα ἀπορδργοδὶ Ὠ ΠῚ ΘΓΟΐΘΧΔὨΡ 68 
ψν ΠΙοἢ ρτονα (Π6 Θχἰβϑίθηςο οἵ 88ς}} 8η οἴἶοΘ ἴῃ ἰἢ 6 .}6ν»- 
15 ΟΠ υγοῇ, θυ ΌὈΥ ΠΟ τη68}8 8υΠε]οηξίο σουῃίθηδηςθ 
τΠ οἷς ποίίοη, {παῖ (ἢ 6 ΑΡροϑβιϊ]α ἤόγα ἱπιθη θά ἴο ᾿ηναβὲ 
Ααια δηὰ Ῥυιβο}} 4 ψ}} ἃ {1116 οὗἩἨ Εσο] Θβἰάϑιῖςαὶ ἀ]ρ- 
Ὠἰγ. ΝοΓ 15 ἴῆθγθ δὴν ρτγοοῦ {|)ὰΐ συνεργὸς ννᾶ3 (ἢ 6 
ΜΟΓΩ Ὦγ ψὨΙΟἢ (Π6 ΔΓ νγὰ8 δχργαββϑα : δηὰ 88 [ἢ 
{Π6 ΟΥΘΙ ραββᾶρθ8 οἵ (6 Νὸν Ταϑίδιηθηΐ Ψἤθγα ἢ 6 
γνογαὰ συνεργὸς ΟΟΟΙΓ8, (ΠΘΓΘ 15 ἢ0 νοϑί26 οὗ δυσὶ δῃ 
Δ] υδβίοη, 801 οσαπηοῖ {Π]ηἶκ ἰΠθγ6 19 δὴν ἤδγα: δῃά ἢ 
σδῃ ΟὨΪΥ 866 ἴῃ [ἢ ποίϊοη {[Ἰὰὶ ἴοο σγοὰϊ ΟΠ ἀΠ688 [ῸΓ 
βυβϑίθηι δηά ἢγυροίἢ 6815 ν ΠΙςἢ ἀϊδιϊηρυ βη6α 1ἡρμτείοοῖ, 
ψιίημχα, ἈΠοηΐογα, δομορίίρ., δηὰ νιον ἢ 8 ἀοη6, 
ΤΏΟΓΘ ΟΥ 688, 41} {᾿ο86 νῆο ἰἰανα αἀράϊςοαϊοα {ῃριη- 
βοῖνθϑβ ἴο 8Δηγ σοηῆηρα Ὀτεδηοῇ οὗ βίμαγ, 858 (Παΐ οὔ {{Π|6 
ἀρ τρ νήμ ὙΠ6ΠῚ 

4. οἵτινες ὑπὲρ πῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτών τράχηλον 
ὑπέθηκαν. ΤΗΐδ ἐς 8 ΤΕΥ ῊῚ ἢγρογθο !οὰ] Ακιδυ τα 
δίοη, ἴον, ““ΤΠ6Ὺ ἢαζΖαγάσα {6 ]Γ ἰτν68 [ὉΓ ΤᾺΥ̓ ργθβοῖν- 
δἰϊοι)." ΤΤῆδ ΘΧργοβϑίου [ΠΘ ΓΑΙ βίρηϊῆθθ, “ βυὺ- 
τϊτἰ6α (ἢ61Γ Ὡ6οΚ8 ἴο {Π6 5νψογα.»; 
τ 19 ἃ ρῇγαβα ψῃ]οἢ Γάγοὶν οσσυζγβ ἴῃ (Π6 ΟἸ4881ς αὶ 

ὙΣΙ 68, γοί βοπιθίϊηρ᾽ 5: π|} Ὁ 18 δα ἀυςσεα Ὀγ ΝΥ εἴ8. 
ἔγουι Ὠιοά. δῖα. ]. 82), Ρ. 496. κλαίοντος δὲ τοῦ πρεσβυ- 
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Φέρου, καὶ φιλάδελφον πάθος προφέροντος, καὶ τιθέντος 
δαυτὸν ὑπὸ τὸν σιδηρν. ΤΠη6 ΑΡοβί]6 15. βιιρροβοά [ὸ 
χοίογ ἴοὸ ψῇἢδί 18 τοϊδίθαά ἴῃ Αςίϑ 18, ογ 19. 

Βγ πᾶσαι αἱ ἐκκλησιαὶ τῶν ἔθνων, ατοῖ. ἀηἀ Κορρθ 
ὈΠαογβϑίδης 4} {πΠ6 συ γο 68 1 {86 νἱοϊηΥ οὗὨ (ο- 
τἰητῃ. Βιι [ἀο ῃοῖ 866 ΨὮΥ ἰἴ πηᾶῪ ποί, ψι ἢ Μοτγϑί. 
Δα οἴπογβ, Ὀ6 οχίθῃάοα (ο Π6 (θῃι 6 σπγο 68 ἴῃ 
ϑθηθγαὶ. Βοβίάθβ, {ἢ ἱπίογργοίδίοη οὗ Θτοῖ. δηὰ 
Κορρα νοιυϊά γοααίγο {Π6 σἰησαίαν, τοῦ ἔθνους. 

ὅ. καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν, -ἷ. 6. (48 {86 
Οτοοῖὶς (οιμμηρηΐδίζοΓβ, 8ηἃ 80ΠΊ6 ΠΠΟἤθΓ ΟἾ65 6χ- 
θ]δ1η) ““ {Παῖγ ΟΠ γβϑδη δηλ γ." (δὅθθ Κορρδα δηά 
ΟἾγγβοϑὶ) Βυΐ [ἴ βῃου ά γί ὺ βθθῖη, 88 18 [6 ορί- 
ηἰοη οὗ (ξουπιοη., ΒοΖα, Μοάήο, δηά πιοβί (οπηηθη- 
ἰδἴογβ 81ης6 {Ποὶγ τπ|6, ἰπδὲ [Π6 ἜΧΡΓΘΒββϑίοη Γοίδγβ ἴο 
ἃ σοηστορσίίοη ΜὨΪΙΟἢ πηρὶ δὲ {Π6ῚΡ ἤοιι86 : [ὉΓ (ἢ6Γ6 

᾿ 15 ΓΟΆΒΟῚ [0 {πη (Ππᾶΐ {Π6Υ ψου]α ΒοδγοοΥ γαῖ θ6 
8Ποσγϑά (ἢ Ργν] ρα οὗἩ Βανίηρ ρυῦ]ς θυ Πα ηρ8 [Γ᾽ 
ΤΟΙ σίοι5 ψουβρΡ. ΤΉΘΥ ργο Δ ΌΪΥ 88 γαῖ ψογβῃιρροά 
Πὰ 8118}} σοηρτομδίοη8, 4856 06 ἃ κατ᾽ οἶκον. Απηὰ (ο 
[18 {Π6Γ6 18 ροββ Υ δὴ δ᾽ υϑίοη ἰη Αςίβ 40, 90. 

ΤΠ6 πᾶπ168 ἔτοπιὶ Ερεωποίιβ ἴο ΟἸγπιηρᾶϑ οσοὺγ Ὡσ 
ὙὮΘΓΘ 686 ἰη (ἢ6 Ναὰνν ᾿Γαβίδηγϑηΐ. - 

ὅ. ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας. ΤΠΘΓΘ 18 ΠΘΓΘ ἃ ΓΟΙΠΊΑΓΚ8- 
δ]16 νᾶγ. ἰδεῖ. ὅὅδνεγδαὶ δηζίδηὶ Μϑ5. δηά β8οπιὸ ΕἘπϊ- 
{Ἰ0η8 δηά ΕΔΙΠ ΘΓ, γοδα ᾿Ασίας, ψ Ὠ!οἢ 18 ργοξεγγοά ὈΥ 
Οτοί., ΜΗ], Βοηροὶ, ηθγ, Κορρο, δπαὰ οβθηπ)., 
Δ ἃ 88 Ὀδοη γοοοϊνοα Ὀγ Οτθϑῦδοῃ. [πεἰ|66α, 1{ 15 
80 Ὑ6}} ϑιρροτγίοα θοἢ ὈγΥ δχίθγηδὶ δηὰ ἱπίθγηδὶ ον!- 
ἄδηςα, ἰῃδὲ {Π6ΓΘ 18 δυθῦῪ ὈγοθδὈΙ ΠΥ 1ἴ 15 ἢ 6 {τ 
τοδαϊησ. ΤΠ νογὺ πδίυγα οὗ {Π6 ἴθγῃ] ἀπαρχὴ βρ:- 
βιοδβίβ (ἢ6 1468 οἵ 0Π6 }»ΘΥΒΟΉ ΟἩΪΥ͂ (866 1 (οτ. 15, 20.); 
8Δη 48 ἰῃ 1 (ον. 16, 1δ. ϑέοερἠαπιβ 185 σα] θα 16 
ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας, Εροποέιι5 οουὰ ἤάνα ἢο οἶδ τι 
ἴο ἴῆ6. πᾶῃη6. Μτ. δ᾽Ὰ.ἀ46 ᾿πἀδοή ὑγρε8, [Π8} 1{ 18 ρο8- 
8106 ρορηδίιβ πῖρίῦ ἤν θθθη οὔθ οὗ (ἢδι ΠΥ 
[ο ψΠ ἢ (ἢ18 ἀρρε! ]δί]οη 18 σίνθη ; δηά ἢ τὶρῃς 
ἢανο Ὀ6Θη [ἢ6 φΑγ|1688 σοηνογί [η (Π6 Πουβαιοα οὗ 
ϑίαρῆδπηαβ. ῆι5, (πουρῇ ΕΡαρηδίυ5, α5 απ ἱπαϊυϊάμαί, 
νγ85 {Π6 ἤγϑί ἔγυϊ8, γοῖ {Π6 βατ)6 [6 γπὶ νγὰ5 ΔρΡ0] 1646 
ἴο {π6 που οὗἉ διδρί)Δ85, αὁ α γαπιέῳ." “ΓΓΠ6 ροβϑ8ι:- 
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ὈΠΠΠγ, Πόνανογ, ἸΏνΟΪν98. 80 ΤΠΘΏΥ͂ ΔΙΌ ΓΑΓΥ ϑρροε. 
(οηΒ, {μαι ἰἰ τὴυδί θ6 δοκηον)άρεά ἰο Ὀ6 νΘΓῪ ἰδ] ηΐ, 
δηὰ ὈΥ ὯῸ ΠπΊ6Δη8 ἴο Γίδα ἰο φγοδαδιϊέψ. Απιτηοῦ 
ἀείδηα8 ἴἢ6 σοπηπηοη γοδάϊηρ, οἢ ἢ βοογὸ οὗ 115 δ6- 
ἴῃς [6 τπηογὰ αἰ ΠΟ] ὁπ 6, δηαὰ {1 Κ8 1 ΠΙΚΟΙΥ ἐδαΐ 
᾿Ασίας ἅΓο086 ἔτοπη ειηθῃηάδίίοη. Βυῖ ἢον [ἰἰ δῃουϊά 
06 τῃουρῦ [86 τόσ ἀπ δουϊ! γοδαϊηρ 1 σδπποί 566. 
ΤΠ ἀπαρχὴ 18 δΔρρίΙεἀ ὈΥ ΔΑιἰπηοη ἴο (6 πηδὴγ (ὁ- 
τὶ ἡ Πδπ σοηνοῦῖβ (ΘΠ ΟΠ α δὲ Δεῖ 18, 8.) οοέξο- 
ἐϊυοίν ἰαΚοηῃ. Βυΐ [8 18 ἴοο Παγβῆ ἰο θ6 δα 64. 

ἢ. ᾿Ανδρόνικον, “πάγοπίομϑβ. Αἰγθαυθπί παπιὰ 
διηοηρ ἴἢ6 ΕοΙ8Π8 ; 88, “πάγοπίοια ἤἰῤοαϊιδ, 1 ἑυΐωϑ 
“Ἵπαγοηίσιϑ. ᾿Ἰουνίαν, ὕωπὶα, ἃ ἴδΙΏ]Π1Ππ6 ἔογι οἵ ὧι» 
ηἶδ. ΤῊΪ8 88 ΡΓΟΡΔΌΪ (Π6 16, ΟΥ δβίβίθρ, οὔ Ατ- 
ἀτοηΐϊςυϑ; δηἀ ἰἢ686, 848 Ὀαΐηρ τοἰδιϊοηβ οὗ Ρδαυ, στο γὰ 
τηοϑί Κοῖγ 6» 18ῃ ΟἿ ΓΙ 50 1818. 

[ηἴὺ {Π6 οἰγπιοίοριοδὶ βρθουϊδοηβ οἢ {ἢ 686 Πδπη68 
1 514}} ποῖ ΘῈ γ, 88 [ΠΘῪ ἃγὰ ἴοο υποογίδι ἴο ἀθβογνᾶ 
δι(θη(οη. 

Συναιχμαλώτους. δα (οἶοβδ. Φ,10, ῬΒΠΘη). 928. 
Τὸ ιυλεοή σἀρον Υ [Π6 ΑΡοβι]6 ταίεσβ 18 ὑποθγίδιη, 
διῇς 6 [6 ψγ85 οἴβῃ ἴῃ Ὀοηάβ. ΟἸδιιθηβ ἔοῃ. Ερ. δὰ 
Οουηί.. α. δ. Β4γ85 δοῦδη {ἰΠ168. 

ἤ. οἵτινες εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις. [1 15 
βοιηον αὶ υποογίδίη ψηδῇ 18 18 ᾿ηθδηΐ ἴο 16] ςδῖ6. 
ΜΟΥ, Κορρε, δηὰ οἰΐογβ, [8 Κ6 1 ἴο πηθᾶη, (δὶ 
[Π6Υ ΨΘΓΘ δι ηθηΐ ἰσϑοἤ 6 [8 ; ἀποστολὸς α6Ιηρ᾽ 50ΠῚ6- 
{ἰπη68 864 ἢ ἃ ἰΟΎΟΙ 56η86 ; 85 ἰη 9 (ὉΓ. 8, 43. ΡΠ]. 
2, ῷὼ5. Βαϊ ἰῃ Ὀοϊῃ [0886 Ῥββαρδβ (Π6 αγέϊοἰθ 15 τοί 
οι, 45 ἢθγο, ψῃϊοῦ, 1 {Ππ1ηΚ, ἀσίογιηῖῃθ5 11 ἴο πη 6 8η 
Αροϑβδ τη {π8 ἰσῃοϑέ βοῆβθ. Αῃηά βιιοἢ 15 (6 ν᾽ 
δαορίεοἀ ὈΥ {Π6 χεπογα τυ οὗ (οιηιηθηϊδίοτβ.Ό. Τι8 
ἐν Μ1}} β' ΏΠΥ ὑπμέοῦ; 4. ἃ. ““ψῆο ψογὰ Βοϊα ἰη Ὠισῇ- 
αϑὲ σοηϑιἀδγϑίϊοηῃ ΟΥ̓ ΟΥΓ διποηρ (ἢ6 ΑΡοϑβι}68." 

8---1ὅ. δα] δι! οη8 γα βοπί ἰο 8Χ δη4 ἐν ΠΥ ἰῃ- 
ἀϊντάυ418, δηὰ ἔνο σψΠ0]6 ἔλη}1}}165. ΒΥ {Π15 1{ 18 ἰῃ- 
ἀϊοδίοα : 1. {πΠ8{ Ῥαμ], Ὁπουσῇ ἢ δά ηοΐ γοῖ Ὀδ6οὴ 
δί Βοπιθ, 5{}}} ψγ6}} Κῆονν (π6 ΟΠ γι βιίδηβ ῆο γεϑια -ἃ 
(6 γὰ : 9. ἰἢδι 6 ψ6}} τοιηθιηθογοαά ἤθη), βίης [6 
σδ!βα (ἤθη 411 ὈῪ Ὠδιη6, δηἀ δββϑίρηθα ἰο οδοὴ ἢ 
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σοι οΠάἀδίοη ; 8. πδ΄ Πα ἔδϊε ρεχϑυλάσδά ἴ[π6 Ἐο- 
ἸΏ8η58 ψΟυΪὰ ποῖ [8 Κα {Π18 ΘΕῈ 8158, ἰπουρἢ Ὑγῖΐ- 
[θη βοιῃανἤδί θοϊάΪγ, Ηοαι. 15, 1δ. ((δγρζον.) 

8. ᾿Αμπλίαν. Κορρα σοπηρᾶγαβ “4Π:περίϊαέεις, αη ἀ οὔ- 
8εγν88 (ταίεγγιηρ ἰο ατγυξοτ᾿β ΤΏ Θ6βδιγ.) (Πδι ἰ{ γγὰ8 8 
ἔγθαμθηΐ Ὡ8η186 διοης (Π6 ΒοιϊηδηβΒ. Τὸν ἀγαπητὸν 
μου ἐν Κυρίῳ. οβοηῃ,. γοιμάγκ8, ἐπαΐ (ἢ6 ἔογπλ}] 9 
ἐν Κυρίῳ 4φηὰ ἐν Χριστῷ ἢδνε ἃ ἀεο υθ {Όγ 66, 1. 6. 
᾿πάϊ!ςδία ἴῃ γῇ δί 86η86, δηα νι ἢ νἢδι γοϑγιοιϊίοῃ, 16 
νογὺ ἴο Ψῃϊοἢ ΓΠΘΥ τὸ δῆχϑα 15 ἴο 06 ἴβκβθη. 

9. Οὐρβανὸν. Α ἰγοαιιδηΐ Ὠδπη6 διηοηρ [ἢ6 ΒΟΠΊΔη8. 
Στάχυν, ϑίαοσἠιιδ. Α Ογοοῖς Ὠλίηα, ψὨϊοἢ ΟσΟΌΓ8 ΟΠς6 
ἴῃ ατγυΐογ, 

10---11. ᾿Απελλῆν. Α πδίηθ ῃοίβϑθϊ]α ἔγοιῃ {86 Ηο- 
ταϊϊδη ““ογοάδί υἀδὺ5 ΑΡρ61]4, ἤθη ορο." Δόκιμον, 
1. 6. ““ργοβαίιιβ ἴἢ ΓῈ Οἰμηιϊαπᾶ," ““8)ῃ ἀρρτονοά 
Ομ γι βιϊδη.᾽ ΤΤὨθορθνυ]. αχρίδίῃβ 1 : τὸν ἀνεπίληπτον 
τὸν ἄμωμον ἐν πᾶσι. 

“τὶ ϑέοδείιδ δυὰ Διαγοίδδιιδ. Νοῖ υῃγθαυθηΐς Ὡδηι68 
διηοηρ ἰΠ6 Βομηδη8. ΤΠΘΟρΡΉγΥ]. οχρίδίἢβ τοὺς ὄντας 
ἐν Κυρίῳ ὈΥ τοὺς πιστοὺς. 

14. Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν. Βοί {Π686 Ὠδιηθ9 
ΟΟΟΌΓ ἢ Οτι6Γ᾽ 8 [Ώ50Γγ, ; [᾽6 ὈΓΠΊΟΓ οὗ τΠ 61 4180 ἰῃ 
Ζυβεη. 80, 4. Κοπιῶσας ἐν Κυρίῳ, ““ψῇο ἰαρθουγο 
1Ώ [ῃ6 σαι1886 οὗ ἴῃ6 1, οτά δηά οὖν Βορίοη." [ἐ 18 
ψΜ06}} γαπιαγκοὰ Ὀγ ΤὭθορΡγ!. 156. Οὕτως ἕκαστον κατὰ 
τὴν ἀξίαν ὀνομάξει, αὐτοὺς τε προθυμοτέρους ποιῶν, καὶ 
ἑτέρους εἰς δῆλον διεγείρον. 

Περσίδα, Ῥεγεὶ5. Α Ὠδίηδ 80 οσσυγτγιηρ πα αταΐ., 
δῃὰ ψ ἢ οἢ 185 Βαρροβεα ἴὸο Ὀ6 ομθ οἵ [ἢο86 ἀδογινθᾶ 
ἔτοιῃ σου ηίΓΥ, ἃ5 ἴνδα, ϑυγα. Απὰ νὰ οὔγβοῖνροϑ 
ἢδνα ποΐ ἃ ἐν ὨΔΙ168 οὗ {ἢ18 βογί. 88 διοώναη. 'ΓἢΘ 
ψοζά ἀοο8 ἢοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΠΥ ἤρηοία ἃ βἰδνθ; 81η68 
βιεαάπηθῃ, δἔζεγ διηδηοιρδίίοη, γοίδι θα {ἢ 6ῖῦ ὨΔΠ168 αὶ 
πα ῬΟΓΒΟΩΒ τσ ἤᾶνο τὰ, δουρὶ νι ουν Ὀαίηρ; 
δ΄ ανββ. 

18.( ἹῬοῶφον. Α δια Τσσιγεηρ ἴῃ Μασγὶκ 1δ, 41. 
ΤῊϊΒ δ ἃ δοη οὗ διιοοῃ τἢ6 Οὐυγθηθαι. ᾿Εκλεκτὸν 
ἐν Κυρίω, ἰ. 6. “8 58εἰεοῖ οὐ ἀρργονθαά ΟἸἨγ βιδη." 
διδάθ ἐπι Κ8 1Πῃ6 Ἔχργοβδίοη βῆσῃς Ὀ6 ἰπἰοπάθα ἰο 
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ἀϊβειησυ 8ῃ πὶ ἴγοηι οἴ 6 ΓΒ οὗ (6 βᾶπι|6 ἢδπΊ6, νν ἢ 1 οἷν 
Υγ)88 ἃ ΟΠ ΠΟ ΟἿ ; Δη (Πογοίογο (ἢδι 1ἴ 18. ΟὨΪῪ δ ααυϊ- 
νδἱϑηΐ ίο τὸν ἀδελφὸν, ν. 28. ΤΉΪ8, ἢονανογ, 15 ΠλΗΙ, : 
δηά (6 ι.86 οὗ [Π6 «γί!ο]6 ἀοβθϑ ποῖ ἤδγα ϑθϑῖ δρρ])!- 
σ840]6 : τῃουρῇ 1 δοκηον βάσε ἰΐ 15 δδορίοα Ὀγ ΤΠδο- 
ὮΥ}. δὲ τὸν δόκιμον, νογ. 10. ΒΥ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 

ἐμοῦ 18 πηθδηΐ ““ 18 πηοῖ 6 Γ ὈΥ παίυγα δηὰ Ὀ᾽γίἢ, δπά 
τηΐπο ὈΥ σῦᾶςα δηἀ 1η δῇδοιοη, ἡ ὙἬΘΟΡΉΥ]. βαγα 1ἴ 
88 ἰπἰοη6α μαρτυρεῖν τὴν γυναικὶ τὴν ἀρετήν. 

14. ἀσπάσασθε Ασύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, Πα- 
τρόβαν, Ἑρμῆν, κατ΄ σια. ἃ. Τα Πογπιας ἤογα τηθη- 
Εἰοηδά 8 ϑυρροδοά ἴο ἢανθ Ὀδθὴ (6 δυῖποῦ οὗ (ἢ68 
Ῥασίον. Τῇ πᾶπιὸ βαέγονδιια οοσυτγβίη Μαγίϊα] 9, 82. 
δηά οἰβεοσῆογο. ΪἸησορά, δἰπγοβὶ 4}1 {Π6 Ὡδῖη68 τγ6η- 
«ἰοποά Ὀγ δι] ΟσσῸΓ ΒΟΠΊΘΨ ΠΘΓΘΟ ΟΓ ΟΥδοΓ ἴῃ Οταΐογ 
ΤὨοβδιγιβ οὐ [ηβογρίϊοηβ. 4.8 ἔῤλοϑθο ἰαβδέ ρδγβοηβ 
ἄγα ηοΐ πηθη!οη64 1} ΔῊ ἰθγπ8 οὗ δποομλῃ, τ 
ΤΏΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἱπϑῖῃ ἴο πᾶνα Ὀθθη ἰηΐθγιοῦ ἰη (Ὁ γβιϊδη 
δίδσοϑ ἴο {Π6 ρῥγδοδαϊΐηρ, γεῖ ἀδβογνιης οὗ δῃ δῇδο- 
εἰοηδΐθ τπϑηζοη. ' 

16. Φιλόλογον καὶ ᾿Ιουλίαν. ΒοΙἢ πᾶπι65 ἔτοαιθηξ 
δηηοηρ [ἢ6 Βοϊηδη8. «0118 νγ)ὰϑ ΡΓΟΡΔΟΌΪ ψ 18 Οἵ 815- 
[εν οὗ ῬῃΠ]οίορυϑ. ΚΚαὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους, 
« αηά 8}1 {πὸ (γι βείδῃβ γϑϑϊάθης ἢ (Π6η}.᾿ [{ [8 
Ρ᾽αίη {πὰς οέθν'" ννἃ8 ποῖ ἢοῖ δ οηο; δηά {ἢογο- 
ἴοτα {π6 ἰγδαϊτοη γαϑρθοιίίηρ ἢ 6 ΒΙ5ΠΟΡ8, 85 ργοπμι]- 
ἕω ὈΥ [6 Κοπιδῃ (δι μοίϊς8, 15 υἱίθυγν αἰβργονοα 
Ὦγ ίδοϊ. 
16. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι. Κορρε {π|ηΚ8 

ἐπαὶ (6 βα]υϊδίίοη νν88 (ὁ Ὀ6 ρίνθῃ ἐπ ἐλθ παπιδ ῳῦ 
Ῥαιι!!. ΤῊ 5, ἤοννοσ, 8668 8η 1}}-[οὐπάση ποξοῃ ; 
{Πουρῇ 1 δοκηον)θάρα 1ἴ 18 δι ρροτγίθα ὃγ {Π6 δυΐί!ο- 
τιν οὐὁἩἉ ΤἩπεοάογεὶ δηὰ (Ευπιοηιυβ. ὙΠουΐ ἀν ε}}- 
ἱηρ, πονψανοῦ, οἡ (ἢ15 οΟρίηΐοη, ἰἃ ἸΏΔΥ ὃ6 οὐβογνοά, 
ἐμαί 85 [6 Αροβί]β παά Ὀθέογε Ὀϊὰ (ἤθπὶ βαίιῖα οϑγ- 
(Δ΄ ΡΘΥβΟἢΒ 1η ἢ 8 ΟὟ ὨδΔΠΊ6, 80 ἢ6 ΠΟΥ͂ 145 (ἢ δπὶ 
βαϊυία εαοῖ οὐδεν. ἢ γϑδβοὴ [Ὁ ψῃϊοῆ βθθ8 ἴο 
Πάν θθθη δἰομθ βθθῆ ΟΥ̓ ΟΠ γυβοϑῖ. δῃηὰ ὙΤΠθορῆνϊ. 
Τῆς νογάβ οὔ {Π6 Ἰἰδί[εγ ἃγα 88 [Ὁ] ον : Ἵνα μὴ Φιλο- 
νεικίαι γένωνται, τῷ τοὺς μὲν οὕτω, τοὺς δὲ οὕτω προσει- 
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ρῆσθαι" καὶ τοὺς μὲν μετὰ πλειόνων ἐγκωμίων, τοὺς δὲ 
μετὰ ἐλαττόνων ἀνακιρνᾷ πάλιν αὐτοὺς τῷ ἁγίῳ φιλή- 
ματι" ἵνα μήτε ὁ μεγὰς καταῷφρον τοῦ ἐλάττονος, μήτε ὃ 
μικρὸς βασκαίνη τῷ μείϑονι, τοῦ ἀγίου φιλήματος πάντα 
καταπραοντὸς τε καὶ ἐξισοῦντος. 
Οη {Π15 ἀὶδα 9. Ῥεαοθ δηὰ ἴονα πηῦοΐῖ ᾿δ5 θθεῃ 

τι ίθη Ὀγ ατοῖι8. ὙΠΙΌΥ, δηά οἴπογβ, ν᾿ ἢο ἔγᾶσθ 
1 ἴο δηξίοηι Οτὶθηΐϊδὶ οσυβῖοπι, δη οηα Ὀοτγον θα το) 
[Π6 ϑγῃαροριθ. [Ι{ ἀρρθᾶγβ {πᾶΐ, 1π (6 Αροϑίοϊ!ς 
ἃ56, [16 ΚὶΒ8 νγὰ8 σίνθῃ ἴὸ ϑδοὶ οἴ ον δἱ {Π6 επὰ οὗ 
{6 Γ1ταγΩγ, δηα Ὀθοίογο {πΠ6 (οι υπίοη ϑδγνίςθ. [ἢ 
ψ8 πη ἀοτγβίοοα [0 ΘΧΡΓΘΒ8 πλυίιια] ἰονο, 8η6,, ἰη {Πηρε 
ϑρίγιαδὶ, οαυδ!γ. ὍΤῊ8 ουβίοιῃ σοηιηιδαὰ ἀυτηρ 
8 σγοδῖ ρᾶγί οἵ {ῃ6 ἤγβί σθπίιιγΥ, δηα 18 ηοιςοα ὉΥ 
δανοσαὶ θαυῦνγ ΕΟ] βϑαϑιϊοαὶ γα ΓΒ οἰϊοὰ Ὀγ τοί. 
δη οἰἤοῦγβ; 85 ψιυβιίη Δροὶ. 1, 856. ἀλλήλους φιλήματι 
ἀσπαξόμεθα παυσάμενοι τῶν εὐχών. ΤοΓίυ Δ ἀθ 
Οτγαϊΐοηθ : Οὐδ ογϑίϊο οιπὶ ἀϊνογίῖο 88Πηο 1} Ο801}}} Ἰῃ- 
ἔερστα ἢ Φυδπὶ οἴμηΐηο οἰἶδοίϊπι ἰδοϊοηΐοπη ἱπηραα!ὶ 
ρΡᾶχΡ Θυδῖθ βδογιῆσι πὶ οϑῖ, ἃ 410 831η6 ρᾶσϑ (. 6. 
Ρδςοῖβ. οβϑουϊο) γροθάϊταγ. (οηρίϊις. Αροϑβίοϊ. 1, 2. ας. 
567, εἴτα καὶ ἀσπαβέσθωσαν ἀλλήλους οἱ ἄνδρες, καὶ ἀλ- 
λήλας αἱ γυναῖκες, τὸ ἐν κυρίῳ φίλημα---καὶ μετὰ τοῦτο 
προσευχέσθω ὁ διάκονος ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας ἁπάσης. Μετὰ 
δὲ ταῦτα γινέσθω ἡ θυσία, ἐστώτος πάντος τοῦ λάου, καὶ 
προσευχομένου ἡσυχώς" καὶ ὅταν ἀνενέχθη, μεταλαμβα- 
ἡ ἐϑὰ ἕκαστη τάξις καθ᾽ ἑαυτὴν τοὺ κυριακοῦ σώματος κα 
τοῦ τιμίου αἴματος" ψἤδΓα 866 (οίοϊογυ5. ὙΏΥ (ἢ 6 
Αροβέϊα ἢδ8 ποΐί πιογα ἰγραυθηιν πιδάθ τηρηίΐοη οὗ 
[Π18 οσυβίοιῃ, (Πᾶνίηρ ΟΪγ δάνεγίβα ἰο 10 Πεγα, δηὰ 1 
1 ἧς 2 (ον. δὰ Τῇ6884].), ἢ88 Ὀθϑη ἴδ βυν]θοεῖ οὗ νϑ- 
τουϑ δηὰ υησογίδϊη σοη)]θοίαγθ. Β6 {6 σδ88 ψῇῃδί 
1 τη Ύ, {Π6ΓῸ 18 Γθάβϑοη ἴοὸ {ΠΠῚη1 {Π4{ 1Π18 συδίοπ,, 80 
Π|40]6 ἴο αι.86 δη τη βγαργοβθηζαίοη, ψγἃ8 ἰδ: ἃ 8146 
δ ἃ ΨΘΣΥῪ ΘΑΓΪΥ ρογοά οὗ 6 (ἢ γιβίίδη Οπυγοῇ. ἡ 

16. ἀσπάϑονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τ. Χ. Οη {18 
{Πθ6γα 18 ἢΟ Οσοϑβίοῃ ἴο Γδ186 ΔΥ Αἰ ΠΟ ΕΥ̓, δῖποθ, 88᾽ 
τοί. οὔβθύνθβ, 6 Ὡθϑά ΟΥ̓ ϑιρροβα ἰἢς Οατροῖδῃ 
Γι 68, δηαὰ Θϑρθοιδ ! ν τοῖς ψῃϊοῦ Ῥὰὺ] δά 
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νἱοϊἰο, δηὦ νι ψὨῃϊσῆ ἢ ψ88, ἀοῦ 1685, ἴΏ [ΠὉ- 
φυοηΐ οσομμπηυηϊοδίίοη Ὀγ ἰεςίεγ. ὅδὲθ ἔγδβῃι. 
δος ΜΆ. δὰ Βδιίίμεσς ἴδνὸ σάσαι. Βυὲΐ {818 

δαθπιδ ἰγοῖ [86 ΠΙΔΓΡΊΏ. 
17. ἀδελφοὶ, ““Ὀγοίῃον (ΟΠ εϑιἰΔη9," ποῖ [86 Γ68- 

ὨὈγίογβα ΟὨΪΥ, ἴο ψῆοπι {ἢ 6 ἰοίῖεσ 88 ἀεοἰνογοὰ, Ὀυϊ 
ἢ {Π6 γεβί οἵ (η6 (ἢ γι] ἢ8 κΚονν 156. (Ἐοϑθηι.) 

Βειηρ δῦουϊ ἰο οοποίυας 16 ΕΡΙ8116, ἢ6 ποῖν 
τουςσἢθ8 οἢ {6 βι]θοί οὗ (Πο86 ἀϊδριι65 ἃπα ἀ!85θῆ- 
910η8 Ψ ἢϊ6})͵ ἢ6 8)α Ὠρατγὰ ργδνδι δα διηοηρ ἴῃς Εο- 
τὴδη ΟὨ εἰ διϊδη8, (ἢ 6 βρργαβϑίοη οἵ νοῦ νγᾶβ ΟἿ6 
Ῥτίηο ρα] ριγροβα οὗ (ῃ6 Ερίϑι16.Ύ ΟΥ̓ ἢ 686, {Π6η, 6 
δάιηοῃ βἢ685 (ἤδη ἴο θεψαγθ. Ηδ δ165 [ποτὶ πιαγκ 
{Πο86 (ἢδί οαυι86α ἀν 8: οη3, δηᾶ γαϊβοά ἰλοϊϊοηβ, δηὰ 
4180 {Π086 {Π4| οσοεϑίοπθά βοδῃάδ]9 δηὰ οὔἴδηςσεβ 
διηοης [μ6 υηδεπονησ. Νον [ἢ 686 σκάνδαλα τηϊρσῇϊ 
ἃιῖ86 Ὀο(ἢ ἔγοπι [ἢ ὡπηιογα ἐΐε5 οὗ [Πο86 ψχο τηδ 6 
Ργοξϑδϑίοη οἴ (ἢ γἰβιϊδη!γ, δηὰ ἔγου (ῃο96 το, ὈῪ {ἰκδ 
τηἰγοάιοσίοη οἵ ἀδγείϊοαί απὰ ζαίδε ορὶπέοηδ, οδυβοά 
(ῃ6 Ηδδιῃθηβ ἴο ἴα υπ]υ8ὲ οἴδξησς δὲ (Π68 Οασβρεὶῖ. 
Βυι, τοι {Π6 οοῃίοχί, 1ἴ 5δῃου ἃ βοὴ {παὶ ἴδ 7207- 
2167 ΒοΔη 4419 ἌΘΓΘ τηοϑῖ ἰη [ἢ6 πγὶπα οὗ {86 ΑΡροϑβιίβ. 

17. ἐκκλίνατε ἀπ᾿ αὐτῶν, ““ ἁγνοὶ ἔαι δγ ἰηΐο- 
ςουτγεα ΨψΠΔ ἐμοιη." 8,0 στέλλεσθαι ἀπ᾽ αὐτών, ἃ ΓΠο63. 
δ,6. Μεί9. σοιῃραγοβ Ρίῳϊ. 2, 479 Α. ἐν δὲ διχοσ- 
τασίΐῃ καὶ ὃ πάγκακεφ ἔμμορε τιμῆς, οἰκέτης" διάβολος, ἢ 
κόλαξ παρενδὺς θυραῖος, ἢ πολίτης βάφκανος. Αῃάὰ δα 
ξοΐοτϑ ἴο Αρος. Φ, 14. 

18. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἱ. Χ.. οὐ δουλεύου- 
σιν, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ. ἍΠο ἴδε86 δεζγειῖςβ 
Ψ6ΓΘ, δΔηά σψἢδὲ ὑΒοῖς ἀοοίγης, σδηηοί ἢ σοΓ ΔΙ 
Ὀ6 ἀρίθειηϊμοά : γοῖ, ἴγοτῃ [6 βυῦδ)εοῖ οἵ τῆς Ἐρίδι}α, 
11, ΒαΘῺ8 ργοθ 0]6 (δὶ [ΠΟΥ ΤΕ͵ ὕδιθα ἢ, ἰοραοίδνοτ 
ΨΥ Ὦ δῇ ουϊναια Δρροδγδηςσο οὗ βδῃοίυ, Ἰοϊηθα δη 
πη] ΟΓ8], οἵ, δἱ ἰθδϑῖ, ἃ 5680] [16 (ν ῃ!ςοἢ [488 ϑδοτηϑ 
ἴο δ6 δάνετγίεδα ἴο ἴῃ {6 νοΓα8 δουλεύουσιν τῇ ἑαυτῶν 
κοιλίᾳ), δῃα βουβῶς ῃ0 τῦῦγα {Βδῃ (0 τηᾶΐζα {πὸ ῥσο- 

Ἐ Οη νὨ]οἢ ͵εῖβ. οἰϊοϑ ΡΙυϊ. δ25, ὁ Δημάδης --- αὐτὸς γὰρ εἶς 
τὴν γαστέρα δημαγωγήσας κιτ. Δ. ϑοηροα ἀδ6 Ὀδερεῖ. 7, 96. αἰ ἐυ8 
δυάοταίηΐ ϑεγνὶϊ, αἰϊὰ5 Ἰαοτὶ (οἴιιϑ εδῖ. Αηὰ Κορρε οοϊηραγε Απίῃοὶ. 
11, 52, Ἐρίρτ. 10. Ρ. 976. μὴ δεῖν δονλένειν γάστρι λέγων ἀρετὴν. 
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ἔρββίοῃ οὗ {6 (ὐοβρϑὶ ἃ πιρδηβ οἵ οἰίδιπἰηρ 8 ἰυχυ- 
τοι! 8 ἽΣΙΡΕ: ὅθε Βοβθησῃ 6 δῃὰ ΜΊοΒδ6]18 1η ἰός. 

18. καὶ διὰ τῆς χρηφςτολογίας καὶ εὐλογίας ἐξακαταϊσι 
τὰ. Τα ἰϑγ8 χρηστολογία Δηἀ εὐλογία ἃτο (τἰρ( εἰν 
1 {ΠηΚ}, ὈΥῚ δὴν (Οὐοιμηπιραϊδίοῦβ, ἐπουρῶϊ το ΡῈ 
ϑΥΠΟΏΥΊΟΙ5. ΤὭυ9 ΟἿ (οιμηοη γ᾽ οἴβίοη : “ ροοὲ 
ψοΙά8 δηὰά [δ]γ βρθθοῇθβ;᾽ τηθδηϊηρ ἀσοαϊνϊηρ 
ΒρΘΘΟ 68, ΟΓ ψογὰβ οπἶψ. Αμπα εὸ δα ᾿εβὲ (]αϑβϑϑίςδὶ 
ΨΓΠΟΓΘ 86 χρηστοὶ λογοὶ; ἃΞ Μεηδῃά., Ηδρτοαϊΐδη, 
δΔη4 Απίδοὶ., οἰϊοὰ Ὁ ἮΥεῖβ., ψῆο «ιοΐθ8 [6 ψογὰ 
χρηστολογία ἴτοταῃ Εἰιιδίδί ἢ. οαη Ηροῃ. 1. Ψ. ρ. 1437., 
ἃ 4130 ςοραγοϑ ὃ. 4. γιοῖοσς Εριξ. 84. δἰδηάυᾷ 
ΙΔ 15 αὐὰδτ ὈΘΏΘΗ͂ΘΙΒ: ὉΠπ46 οι γθςο Πομΐη6 
χρηστόλογον ΔρρροΙίάνογθ. Ρ]αδΐ. εὐλογίᾳ ἄρα, καὶ εὐαρ- 
μοστία, καὶ εὐσχημασύνη Απά Ατεοίαϊοριϑ ἔγοιῃ Ζι:- 
νΘΏΔ], 1ὅ, 18. , 

18. τῶν ἀκάκων. Τῇ νογά ἀκάκος οἴζθη βρη ῆρβ, 
ηοΐ οΟηΪγν λαγνπιίοδα, Ὀὰὺ σιίίεἰε55, ἄπλους, ιιπδιιδρίοἴομα 
αΓ ουϊί, 866 {π6 πυμηθγοῦβ δχαιρ 68 δααἀμυςορα ὈΥ 
Ὑγεῖ8., ἰο ψϊοῦ 1 δἀὰ ΤΠμογά. 8, 88. καὶ τὸ εὔηθες 
οὗ τὸ γεννοιῖαν πλεῖστον μετέχει, καταγελασθὲν ἠφανίσθη. 

19, κὶ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο. ΤΠ 
ϑοῃΐθῃς6 18 ΨΟ611 ΡΑγαρῃνδϑοα ὈΥῪ ΚΟρββε 858 ἰοϊϊονβ : 
“ε νοϑίγϑο Ἰρβογ) ἔδηθ οἱ δχ βε πηδί!οηι] 1ὰ ἀθῦθοί!β 
ςζιπι νρϑίγᾷ 1ἢ τοὶ σίοηθ σομβϑίδημ ἃ ὉΡ14ι16 [ογγαγι τη 
Ἰᾳιάϊνδυ ςοοἰοὐυτοίυγ," Ὑπσακοὴ, ““οὐνράϊοποο ἰο {Π68. 
ἀοςσέγιης οὗ (Ἰγῖη!." ᾿Αφίκετο, “" 885 Ὀδοοῖὴθ Κονῃ 
ἴο 811." δὸ Ηἰροςον. (οἰϊξά ὈγΥ Βοβθηπι.) πολύτε σου 
τὸ χλέας τῆς ἐν ἰητρικῇ σαφίης πεφοίτηκεν καὶ ἐς ἡμέας 
ἀφῖκται. 

190. τὰ ἐφ᾽ ὑμῖν, 8.11. μέρος, ““ οὐ γοῦυγ ὑθἢ δ], οὐ 
δοοοιδί οὗ γου.᾽ Τίηβ 06 Π18 ρυθέθγα]6 ἴο βαρροϑβ- 
ἴησ, ἢ Κορρα δηά οἴδογβ, {Π6 τὸ ἴο 06 τϑάι- 
ἤδης, Ὑ οἰ8. σοιῶραγεβ ἔγοῃ Αςἰ. αὶ. τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ. 

19. Θέλω δὲ ὑμᾶς σαφοὺς ---- κακόν. ὟΕτοίτυ8. νΟΥῪ 
ΨΟοΙ] ἜΧρ αἰ 5 (815: “1 γυιϑῇ γοιῖ ἴο Ὀ6 80 ρευάθϊ 828 
ποΐ ἴο Ὀ6 ἀδοοῖναα, 8Δη4 80 ροοά 85 ῃοΐ ἴο ἐδοοῖνο." 
Κορρδ ρμδγαβρίνγαβθβ: “" 6ἰ1πὶ νϑῦο, υἱὐ νεβίτα ἀ6 
σα θι5 αἀϊνίη18 Πυπιδηΐϑαις βρίο α 810 οππὶ νἱγιυξθ. 
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δοπ)ιησίᾳ, οἱ 4Ὁ οπιηὶ ρῥγανι(δία δὲ Ἵδϑὶ Πἀϊδία φυὰπι 
τηλχιμηὸ 8|16η8. Τῆς ἰδραγηθα (ὐομηπιθηΐδίοῦγ 1868 
τοίδεβ ἰο Μείι. 10, 16. 1 (ον. 14, 20. Ἐρῆ. 4, 18--- 
1δ., ἀαῃά οὔβϑεγνθϑ, ἰπδί [Π6 σοηῃίΐγαγυ αἱβροβί το η 19 
ἀοβογιυθά ἴῃ {Ζ6γ. 4, Φ2., δὰ ϑαῃποάγιπχ 91, 1. γι 
ἔλοϊῖ 58 ρ16 5 1ῃ πη ρτοῦ!8ἴεπηΠ. Ἦ δἴϑ.. ἴοο, σϑι ρΓ68 
Ἐυτγὶρ. Βεαοςῆ. 6δ4. Δ. σοφὸς εἷς πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι 
σοφὸς, ὃ. Π. ἃ δεῖ μάλιστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφον σοφὸς. [ἰ 
15. 61} γειαγκοὰ ΟΥ̓ ΤΠ θορἢν!]., ἐμὲ τἢ6 ΑΡοϑβε [θ᾽ 8 
ψνογά8 Ὠϊηΐϊ {Π4ϊ βοηγὸ οἵ [δ 84 Ὀ6οη ἄδοεϊνοά. 

19. ἀκεραίους εἰς τὸ κακόν. Τῇ νοτὰα ἀκέραιος, 
ΜΠ αΐονογ 1 την ὃ6 ἀογινεοά ἔγοπι," ἢ85 {νῸ δ᾽ ζὨ σ8- 
ΠἸΟΉΒ ; 18ϊ, 8 ραδοΐυθ οἡθ, ἐη)ωεγοά, ὠπλαγί. Απά 
δ ]ουβ. 1.6χ. γαΐδγβ ἴο Πίοάογ. δά ΨΦοβορῆυβ. Βαξ 
1{ αἰ8ο οσουζγϑ ἰῃ ΤΠιογά., Χαπορῆ., δΔηα τὩΔΗΥ ΟΠ 6Γ8 
οὗ εἰ Ὀθϑὲ (ἰδβ816 4] ψυγῖοσα. 9346, δὴ αοέΐυο (88 ὮδΓΘ), 
ὨΔΠΊΘΙΥ, Ο6 Ψῆο ἀο65 ποὲ ἴη7μγθ, ὮΟ 185 υπιηΐδοίεα 
ψΠ} ἔγδυα ογ νἱοίθπςοθ, ἅς. ἀπλοὺς ; 85 1{ 18 ἀΧρί δἰ ποὰ 
ὈΥ {Π6 δομοῖ. οη Ἐυτγίρ. Οτγ. 920. ὙΠεορῆγ!. εσ- 

αἰῃ8 1{, ἀκεραίους εἰς τὸ μὴ κακοποιεῖν ἑτέρους 
ὙΝΝ 10, 16. ἀκέραιοι ὡς περιστεραὶ. ΦοΒΕρ!. ΑὮι. 
1, 4, 4., δηὰ Ατγγίδη Ερίοϊ. 3, 428. μεγαλοφυὴς καὶ 
ἀπλοῦς καὶ ἀκέραιος. [Ιπ ῬΏΠο, 2, 16. 11 15. ἸοΙπεα ἴο 
ἄμεμπτος. 

40. ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν υ. τ. 
πιυ. Μορῖ πιοάδϑιῃ (ὑὐοπηπηθηϊαίοτβ ὑπάογοίαπα ΟΥ̓ 
ϑαέαπ ἰἴοβθ ρεγβθουϊης 9ενν8 δηὰ ΨψυάαίΖογβ, ψ8οὸ 
86 8.γ]64 ἰὴ 2. (ος. 1], 15., [Π6 πιοββθηροῖθ 8Πη4 
ΤΩ Ιδίε 8 οὗ δαίδη ; δηὰ ὈΥ͂ συντρίψει, (ἢ 6 τακίης 
ΑΨΆΥ ἴΠ6 ρον γ οὗ {Π086 ἀρβηΐβ ἴο ἀδοεῖνα ἃπα ρεὺ- 
Βροιιῖθ, ὈῪ 16 ἀδβιίτιςτοη οὗ Ψογαβαίθ, ᾿οροῖθοῦ 
τ ἢ {Πο86 ἀδοαίνίηρ,. (866 0 γ.) ΤΪ8 πιοάδ οὗ 
᾿πἰοτργεϊδίίοῃ, ἤόσψανοῖ, ίοο το ἕλνοιιγϑ ἴΠ6 Ὧο- 
ιἰοη8 οἵ ἰῇοβα Ψῆο ἀθηῦ (Π6 ρδγβοῃδ ὺ οὗ δαίδη. 
ατοί. ἢ88 ΔΓ πΊΟΓΘ 80} ]} ἀππηοίαδι θα οἡ (π6 ψνογιβ 
1.8 : ““Χρ]οαίαΓ 8688 ὑπονοίας ἰοςὶ (θη. 8, 1δ. 

Ὁ Α ρυΐδι οὐ νοι Εςγτποϊορ βίθ ἀγα ποῖ αρτεθ, 1 ργεῖοσ ἰὸ 
γτεραγὰ ἰϊ δ8. {Ππ6 βαπθ υυἱτἢ ἄκρατος, μημιξεα, 
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Νά δ᾽ ρογ δεγρμοηέοηι Ἰῃ 16} 01 δαίδηδη) σοηβθπεοηξ 
Οἴπη65 ΗδΡγρὶ : ἰάθο δαίδη ἀἡϊοϊαν ΗΘΌγεῖθ ὉΓΣ 
ὩΣ, ὄφις ἀρχαῖος ; Αρος. 148, 9. δράκων δε6 06 ἴῃ 
αβάθηιν Αροςδὶυρϑί. Ηδρεὶ δαίδπαβ σ᾽} ἀ  αἴσπι, εἰ 
βίυἀοξ, ΠοσοΓΘ, υἱ Βορθσ δὺϊ ἀγαοῆο. Ηοῦ δαυίοπι 
νυ ἀΐσογο Αροϑίο]ι8, δαίδηδ8 δϑὶ 4} ΡῈ Υ ὭΟνΟϑ 1110 8 
Πθ͵οοίοτεα δᾶπὶ, 4085 οβϑὲ ἰπίαγ νὸβ (ΓΙ δι η08 ὁχ 
᾽πάεῖθ. οἱ οχ αδηιίθα8 νοςδῖοβ, σοῃοογάϊδπι οὐρὶξ 
ΤΟΠΏΊΡΘΓΟ : β6α πο ἀϊὰ ἀπγαθυπί 6}1}18 δβίυϑ; {8011 ὁ 
ῬΆΓΒ ΠΙΔ]ΟΓ δ 58 Π|0. οϑοῖθρδϑ δὰ βδηἰδίδη γεἀυςοῖ." 
δ 8.80 {Π6 ΘΔΓΙΥ πιοάδγῃ (Οομηπιθηίϊδίοτβ 8Ρ. ΡοΪδθ. 
Υοεῖ, δἴϊονρ 4]}, {ἢθγθ σὴ πὸ Ψἤογθ θ6 ἐουηά 80 πιο ἢ 
ΒρΡοβίἐθ πιδίίον ὙΓΠ]Ὶὴ 80 5π|8}} ἃ σΟΠΊρᾶ88 88 1π [ἢ 6 
ΜΟΓά9 οὐ Τ ΠΘΟΡἢγ!. 168. ἤη. (ἰουπάεδα οἡ (ἢ γγϑοβί,) 
“δ΄ῇποθ {ποθ σγογα αἰνίϑιοηβ, {πΠ6 Αροβίίθ ἰηνοΐκθθ 
{π6 ρίνογ οὗὨ ρϑᾶσθ ἐμαὶ ἢ σου] βιιρργεβ8 {Π6 βοδῆ- 
4415.Ὁ. Νον κ ἀσες ποίΐ 84Υ ὑποτάξει, Ὀιῖ, ψηδὲ 15 
ἸΏΟΤΘ, συντρίψει, ἀπὰ {πΠδὲ ποῖ ΟὨΪΥ ποθ ψἱἢο 6 Γα 
16 ψΌΥΚΟΙβ οὐ ἴδ 8εδηάδ9, θὲ βδαΐδη, {)6 σῃ!οῦ δηά 
ῬΓΙΠΊΔΓΥ πονεῖ. ὉΠ6 συντρίψει 18 Ὀυ} ρΓΘΟΔΊΟΓΥ δπὰ 
βύδοιοΑ] ; απ (ἢ8 σὺν τάχει σΟΠΒΟΪ6Β παε ὈΥ βυβ- 
σοϑιίηρ [Π6 ϑροοάϊηοε85 οὐ [Ππ6 ἀθ  ΓΙνογϑῆοθ." 8.466 4130 
᾿)οάάσιαρα. ' ΤΧ. μεῦ "Ἢ 
40. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἷ Χ, ὑμῶν. 686 

ψολαβ ἐ Ὁ ῃσί,1 ἐπἐπκ, τ: γε πεν ἰο νι ῇῆαὶ 
Μη  ἀ]ἴο } γ ργοσοάδα, θὲ ΤΥ 6 Ὡπαογβίοσα 9656 
ῥαζῳ ; 4. ἃ.: “ Απά ἴον ἔπ686 δῃὰ δὶ] οὐ Σ᾽ ρτιγροϑοδ 
ἤΠΔΥ (Π6 ἴανουν δηᾶ δεῖρ οὗ οὖν [ογὰ Ψε6δι5 (Πεϊδὲ 
6 ψτἢ γουῦ." 

Τηοθ6 ΨΟΓΝ ῥ᾽ ΏΘΓΔΙΥ ἔογηι α ὡρπουἀΐηρ οἰαυδεῖα 
Οὗ δὴ Ερίβιϊα, δῃὰ σεῦ ῥγοῦδθΥ πηθδηὶ [0 60 50 
Βόγό ; Ὀὰὲ (45 την Οομπηδηέδίοῦϑ σοπ]θοῖ 6) ἐπ 6 
Αροϑέϊα, πανίηρ δῇ ὁρρογίιυη! υ οὗἉ δἀαϊίηρ' βοιποιῃίηρ' 
ΠΊΟΓΟ, Δ ]0 105 Δηοῖ ον ΡοβιοΓΙρί, ςοηίαἰπίηρ' 8026 
ἔα Ποὺ δα  αἰδί! θη 5; δὰ. {π6π σοποισάσδ τη ἢ ἰδο 
τπιόυ δὶ οἾδυ.856. ξ 

41, Τιμόθεος, Τί πιοΐδοιδ: {ἰγθὴ γοϑιἀΐηρ 4ἱ (ον ἢ, 
Λούκοιςφ. ΤΙΐθ βοπ!θ δύρροθο ἴο ὈΘ 1Π6 88:16 ΨΠἢ 

Γλικο, ψῆῸὸ ψὰα8 1ῃ ἢ, ΠΕΡ ΓΕΙΠΕ; νηὶ Ῥαυὶ (εθὰ 
Ασὲβ 40, 5.); οὐ λει ἐδ Ογεοπρᾶπ, ταθηθ!οῃ 

ΨΟ}. ΥἹ- 4 
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ἴῃ Αοἰϑ 18,1. ὙΐςοΝ Ἰδοῦ ορίῃΐοῃ 566 ῃ}8 ργεΐοε-" 
ΔΌΪΘ : ἴοῦ (48 Αιηπηοη γϑιηδγκ8) 1 Κ6 ψ8 ἤδη δῖ 
ΡὨΙΠρΡρΡΙ. Βαβι 68, [6 γα νγὰ8 80 πγιιοἷδ σΟΙΠΤυΠ]Ο8- 
(ἰοη θοίνοθη (ογιηςῃ δηά Ουγθηθ, {παῖ ἰΐ ἰ8 ργοῦδθ!θ 
δῃουρῇ παι Τκιοῖ8 Βῃοι]ἀ ἤανα Ὀδοη ἐΠ6ῃ [ΠΕ6ΓΘ. 

Ἰάσων, ὕαδοπ. ῬΓΟΌΒΌΝ {1Π|6 ρούβοη το π]οηρα, ἰη 
Αςίβ 17, ὅ---Θ. Σωσίπατρος. ῬΓΟΡΔΌΪΥ 1ῃ6 ροΓβοῦ 
τηθηἰοηθα ἴῃ ΔΑοίβ 20, 4. ἐν (6 πδῆγ6 δοβίρδιογ, [86 
Βεογγῆθδῃ. 

2ῳ, Τέρτιος----Κυρίω. ΤΠ686 ἅγ6 ἴἢ6 Ψψογὰϑ οὗ {Π6 
ΔΙΏΔΠΙΘΏ 818 ΘΙ Ρ ογθὰ ΟΥ̓ Ῥδὺϊ ἰο ψυα ἴῃ ΕΡί5{16. 
1 [45 θθϑη Ἴσοη]δοίυγοα {πὲ {{||8 ΤΤΟΓΕ18 15 {Π 6 8816 
Ρδύβοη 1} δ]48. Βυΐ Απιπιοη γϑιηαγκϑ ἐμαὶ [Π6 
Σιλας δηὰ ὌΩ ἀο ποΐ νε}] σοΥΓ Βρομὰ ; δηὰ 1Πδϊ 
10 18 1 ργοόρδῦ]6 ἃ Ῥγορῇῃδῖ, 838 ὰ8 1148, νου ]α ςοῦ- 
ἀαβοδηά ἴο ρεογίογη (6 οὔἶοα οὗ δῃ διηδηι θη 815 ; [ῸΓ 
{πη ψ885 τῇ6 ρῥγονίηςθ οὗ {ΠῸ αἐδοὶρίος οἵ Ῥαὺ] (45 
Τίιιβ, 2 Τίιοββ. 8, 17.), δηᾶὰ ποῖ [19 εοἰέΛοαρειεδ.᾽" 
ΤῊΪ8 ἰδιογ γθᾶϑοη, ον ΘΓ, βθριη8 οὗ {π||6 ψοῖρἢ. 

ΤῊ6 νογὰβ ἐν Κυρίῳ ἅττα, ὈῪ {ἰἸὸ θ65ι (ὐοτηπηοηία- 
(οΥ8, γοίδιγϑὰ ἰο ἀσπάξομαι : ἢ 86 618 ρΓΘΟίδ γα] ; 
Βῖης6, [το Υ Ὀ6 Ἰοϊηεα πιῇ ὁ γράψας, ἰῃ6 } ΜΠ 1- 
γοῖνα σοηϑι αγϑῦϊα Παγβ 688. 

428, Γάϊος, ααἷιι8. (ὐΟΙΩΠΊΟΗΪΥ ΒυΡρροβοα ἴο ὃ6 {πὸ 
βδίη6 ψιἢ [ἢ 6 Οὴ6 πηρηςοποᾶ δἱ Αςίβ 19, 99 ὅς 420. 
Βυϊ 16 νψ88 ἃ Μαςοβθαοηΐϊδη θοζη δἱ θδθγθα ; 1818 ΟΏΘ, 
ἃ (ον τίη δηά {Π6 ξένος ῃοΐ ΟὨΪΥ οὗ Ραυ!, Ρυΐ οὗ 
[86 ψθοΪα Ομυγοῆ. ΤΠ15 Οδίυβ γγ88 ργοῦδο!Υ {86 
βδῖὴ 6 ἢ τἢ6 Οδ πηδηςοπθα δῖ 1 (οσ. 14., δὰ ψἢο 
(45 ΟΥρεπ {6115 0.83) 88 δθγναγαβ Βιίβῆορ οἵ Τμ68- 
8] Οῃἱςᾶἃ. 
ΒΥ [6 δένος μου καὶ τ. ε. ο. [6 θα8ι Οοιηπηρηξα- 

ἴογβ ΤὨΩΚ 18 πηεϑηΐ, {πα πὸ 4}]᾿οναα 1πΠ6 (ον δῇ 
Ομ γι βιϊδηβ ἰο μοὶ ἐπϑῖγ πηθοίϊηρδ δὲ ἢἷβ ἢουβ6. ΒΥ 
[6 οὐκόνομος τῆς πόλεως 18 τηρδηΐ (ἢ6 ΟΙΕΥ ἰΓΘΑΒΌΓΟΓ, 
ΟΥ ϑἰεναγά : δὴ οἷἶοθ οἵ ρστγοδὶ αἰβρηϊγ. Τδυβ ἴῃ 
οβορ. Απί. 11, 6, 4. Αγίαδχογχρβ 18 8814 ἴο ἢδνθ 
ογάογοα [18 βθοσθίδσιθβ ἴο νυσίίθ 10 [Π6 Ὡδίϊοηβ οἱ 
Ὀοῦ δ! οὗ {6 Ψ6νν8, τοῖς τε οἰκονόμοις καὶ ἄρχουσιν. 
(Κορρε.) γοῖβ. εἰἴθβ Μδγηιογ. ὥχοῃ. Νείλῳ οἶκε- 



ἈΟΜΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΥῚ- 447 

νόμω ᾿Ασίας. ΙΏΒοΓ. ϑροῃ. ἀμέριμνος οἰκόνομος τῆς 
πολεῶς. 

24. κἡ χάρις τοῦ Κυρίου ---- ἀμὴν. Ὑδοδα ψογὰ5 Ῥδυΐ 
ΟΝ 8665 ψιἢ ἢ οὐ Πδηά, ἃ5 ψα8 ἢΐ8 ουϑίοῃι. 
δυςἢ δὴ ἀρρεκάϊπ οὐρῇ ἴο ανα Ὀδθη, ἰο 8}} γᾶ δσβ, ἃ 
5 ΠἸοϊθηΐ ρσγοοῦ {παι (ἢ 18 ΕΡΊ5116 οἵ Ῥαδὺ] 16 σϑῃηυΐηδ. 
Οοπῖράγθ 1 (ον. 16, 21. (}45ρῖ5.) 

25. τῷ δὲ δυναμένω ὑμάς στηρίξαι, ζε. Τἢδ οἶδιι- 
δυὶα 35---2 7. 15 ἴῃ βοῆς ΜδΝ. ουπὰ δἱ {μ6 οῃηά οὔ 
εἰ. 10., γα 866 Π6 ποίο. 

45. τῷ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι. δίηῃσα δοπια νοεῖν 
15 ΨΔηΓ Ηρ το ψὨϊοἢ [Π6 ἀδίνα πιδᾶΥ μ6 γεΐεγγοά, [Π 656 
ψΟΓβ ΔΓΘ 0.80.8} 7 σοηῃδίγυοα ψ] δόξα δὲ νοῦ. 47. : 
δὰ ᾧ ἴ5 ᾿πουχῶϊξ ἴο ΡῈ ρῥ]θοῃδβίῖςα!ν δάάεά }α» 
απαοοίμέλοη. 

25. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, ““ Ῥ6ῈΓ ἘνΔΏρο]ατῃ {πιθιιῃ)," 
« (ῃ6 ἀοοσίτίηα ψῇηϊοι 1 ἰοδοΐ." Απά 80 Μδοζκη. 
“ δῇ [Π6 ΑΡροβί]6 υίβῃοα (Πς Ἐοιηδης ἴο Ὀ6 δϑία- 
ΒΙδρὰ ἴῇ ναὰ5 [86 ββϑβθηςδὶ ροϊηΐβ οἵ ἀοσίγῃο, 
τ Ὠ ἢ ἢ6 ΔἸ χαγ ργοδοῃθα, δηὰ ἡ] οἢ δ ἢδά Ἰηοι]» 
ςαἰαα 1η {186 Σ ; ὨΔΙΊΘΙΥ, {Π6 ρταίυϊουϑ 7..5{1Ε8- 
τίου οὗ δεν δπὰ Οδηίεβ ὃν ἰδ, σὲ ουΐ ψόογκα 
οὗ ἰὰν ; δῃὰ ἱπ ραγέίουϊαγ 1Π6 }181Πσϑι!οὴ οὗὁὨ 186 
Οὐθμ 68, σι ποὰϊ βυδ]οοιηρ ἰμδῖι ἴο ἰὴ6 αν οὗ 
Μόοβεβ. Τδοβα ἀοοίγ 68 ἢ6 (415 ἀΐδ ροσρεῖ, οὐ σοοᾶ 
ὭΘ8, Ὠοΐ ἴῃ σοῃίγδαιϊοιςίοη (ο (Π6 ροοῦ ἢδνν8 οἵ [8 
οἴδαν Αροβίὶθβ, 885 [οοΚα ἔδηοιθβ, ἴο ἴῃ6 στοαί 415- 
ΟΥΘΩ͂Ις οὗ {Π6 τοβῖ, ψῆοβα ἀοοσίτιηθ 88 ἰἢ6 8416 νὴ τὶ 
Ῥαι ΒΒ 850 ἴὰγ δ8 1 ψϑηΐ, Ὀυΐϊ ἴῃ Ορροϑιοη ἰο {6 
ἀοεσίτγιηα ἰδυρίς ὃγ (6 “ιιάαίΖοΓβ, δῃὰ οἴ ϑῦ [8186 
(δ οἤογ8, ἢ. δα ἀδα (ἢ6 αν (ο (ἢ6 (ὐοβραὶ, ου ῥσθ- 
ἴεηοα ταὶ 1Π6 Οοϑρεὶ νὰβ ἀδίδοεϊνε ἴῃ σὶΐθβ οὗ 
δἰοπδηθηῖϊ." 

Αἱ δωναμένω {Π6Γ6 18, 1 (Π|ηΚ, 8δῃ 6}11ρ815 οἵ μόνον. 
435. κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χ. ἀι σε “ΤΠα 

Ἀροβέΐα (88γ8 Μδοκῃ.) ς8}18 [8 δαπηββίοη οὗ [ἢ68 
(ΘΏ 6168 10. 1Π6 ργνΊ]} ορεβ οὗ ἰῃ6 οπυγοῖ δη ρϑορὶθ 
οἵ οὐ, νἱίπους βυδ)]οοϊίησ (θὰ ἴἰο (ἢθ ἴανν οἵ 
Μορεβ, α νιψεέεγψ, Ὀδοδῦβα 1 88 ἃ ἀοοίσιηα οὗ πο 
Βτοδίεε ἐπηροτίδηςα (ἤδη δὴν ἀοοίτίηθ ἐδυρῆϊ ἰπ (ῃς 

ὭΣ. 
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Ἡδαίμϑῃ ἰηγβίοσίεβ ; δὰ Ὀδοδυϑα, Κα {Π686 Ἰὴἠγεῖο-" 
τίοβ, 1 ῃδὰ ἢ Πογίο Ὀθθη Κορὶ βθογοί.᾽ ὙὉΠδ ρῆγβϑβα 

ἵνοις αἰωνίοις ἰ8 τεΐεττοά ὮὈγ 1 ,ΟοΚό δηὰ Ταγίοῦ ἴο 
Φον δ αἰῶνες, ΟΥἹ δρ68 υπάϑὲ {π6 ἰασ. Τἢῖ5, 

Βονονοῦ, βθθὴ8 ἔδηο]. (δθ6 τῃ6 ἰοηπρ ποῖς οὗ 
Μδοκοῖρῖνι.) ΙὉ ΔΥ βιήῆοα ἰο γοηοσ χρόνοις αἷω- 
νίοις, “ἢ Ὁτοῖ., “ Ἰοηρ δϑὶπηο ἰδ ρογο." 

5. σεσιγημένου, πάθη. 
᾿ 460. Φανερωθέντος δὲ γὺν διὰ τε γ. π., ““Ὀαϊ ὨΟΝ (568 
Ἐρῆ. 8, ὅ ὅς 10. (οἱ. 1,.26. 1 Ρεί. 1, 14.) 15. τηδά6 
τὐδη ο8ι." ἹΓΊΠ6 τε Ὀ6 βοηυΐηα, {Π6 σοπεοιίγυοίοη 
ἰδ: “ΠΟΥ͂ δηά δἰγεδαυν ὈΥ (6 Ὑεϊπρε οὗ [6 Ρτο- 
ῬΒοίβ :᾽᾽ δηά [Π19 ψ ἱἢ οδροοῖαὶ γεΐθγθησε ἴο {Π6 ὑγο- 
᾿Ἰδοῖθ8. σοποογηϊηρ (Ἰγιβί ; 845 2 Ρεοὶ.1,20. 1 πὶ 
6 σϑδηςο]]οά, διὰ γραφών 1} θὲ ἰΔκδη [ὉΓ κατὰ 

γραφὰς, ““ Δοσοιηπιοάδία 84 Ῥεορβοίδγυτη ογδουΐβδ." 
(Κορρβ.) Βυϊΐὶ (Πἰ9 βδϑιὴβ αγβὴ ; δηά {πεγείογο [ἢ 6 
ἔογηγοῦ τηοᾶθ 18 ργϑίθγδοϊθ ; δηὰ σοσίδ] Υ {Π6ΓΘ ἰς ΠΟ 
ζοσρά δυϊπογν ἰὸν (ἢ 6 οπρἰβϑίοη οὔ 6 τε. ἴε ἰ8 μἰδίη 
(πδι κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ ταυβὶ 6 τοΐεττοῦ 
(α Φανερωθέντες. β “Ν 

Θεὸς αἰωνίος. ΚΟρΡα ῥαγαρῇγδβεβ: ““ (Π6 88π10 
αοα ψῆο ἔγομι δἰθγηυ μαά ἀδδιϊηδα {θὰ ἴο θ0 
Ῥιοιιυϊραίθα δὶ {ποῖγ Ῥγοροῖγ {1π|6.᾽ 

Εἰς ὑπακοὴν πίστεως, ἴον εἰς τὸ ὑπακούσιν τῇ πίστει, 
ἱ. 6. εἰς τὸ πιστεύειν. 

927. μόνῳ σόφῳ Θεώ. ορρε δΆγ8 {Π|8 15 ἔογ σοῴῷω- 
τάτῳ Θεῷ. Βαυΐ ἰΐ 18 8 ἴδ βίγοῃ βου Ἔχρσθββϑίοπ (ἤδη 
(αἰ. ὟΟαὐοά [8 καϊὰ ἰο θ6 [ἢ ΟὨΪΥ ψνῖϑθ (ὐοά, 88 ὑοίηρς 
{Π6 806 δυίθογ οἵ 411 ψἰβάοι, δηὰ τῆ ἐουπίδιη ἔγοπι 
ὙΓΠΙΟΐ 1{ ργοσθθάβ. ““ ΤὮ15 σἱδάοτῃ (οῦβεγνοβ Ηδγὰγ) 
ἷβ Ὡοΐ 66 Κηον θᾶμα, Ὀυς ῥγδοίοαὶ Κηον]εᾶρα 
βδῇοψῃ ἴῃ (Π6 ρτοροῦ σονοτηπηρηΐϊ οὗἉ {πίησε, ΕΥ͂ τδΙοδ 
811 (ἱηρδ ἀγ ἀϊγοοίβα Ὀγ (Π6 τηοϑὲ βδυϊδϊθ π 6 8}8 ἴο 
186 θεβὲ θη." Ηδγο ὙΥθίβ. οουίμᾶγοα ἴῃ 6 [Ὁ] νη 
ΒΟΏ (ἰτοης5 ἔγοτα (ἢ6 (]α 581. 4] γζθγβ, Ῥῃοσγοὶά. 46. 
εἷς θεὸς ἐστι σοῷὸς. Ὠίοροη. 1,. ρεῶα;. 14. φιλοσοφίαν 
δὲ πρῶτος ὠνόμασε Πυθαγόρας, καὶ ἑαυτὸν φιλόσοφον ---- 
μηδένα γὰρ εἶναι σοφὰν ἄνθρωπον, ἀλλ᾿ ἡ θεὰν. ῬΏ]ο Ἐ. 
1. Ρ. 467, 4. τὸ γὰρ μηδὲν οἴεσθαι εἰδέναι πέρας ἐπιστή- 
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ης, ἑνὸς ὄντος μόνου σοῷοῦ τοῦ καὶ μόνου θεοῦ. Το ψὨ]ϊοἢ 
Δα Ατγιβϑιῖ4. Τ. 8. 510 ο. ὅν γοῦν ἄξιοι σοφώτατον 

εἶναι Θεόν. 
Τηα686 Μογάβ διὰ Χριστοῦ τηΔῪ θ6 τοΐεγγθα δἰἴῃοσ ἴο 

μόνῳ σόφῳ Θεῷ; ν2ιοΐ Μ1}} τσοαυΐγα {π6 βυρδυά οη 
οἵ γνωρισϑέντι ; οΥ ἴο {86 νογάβ [Ο]οίης. Βαϊ (Π6 
ΤΌΓΠΊΟΓ Β661ῇ5 [0 δ6 [86 τΏοΓΟ τορῦΐαῦ σοηδίγι ς 08. 
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ΓΗ͂ΑΡ. Ϊς 

ἵν 1818 Ερίβι16 νατίουβ βυδ]θοῖβ ἃγὰ ἰγοαϊε. 1. 
Τί ἀἰ88θηβϑ: σἢ8 τ Ὠϊοἢ δά δγίβοη διποηρ [Π6 (ογίῃ- 
{πΐδη8, δηὰ {π6 ρυιὰθ οἵ ἴδοβα οηραροά (Πογοίη, (ἢ 6 
ΑΡροϑβε]α βῇδγρ!γ γεῦικθβ, δηὰ δχῃογίβ {πῆ ἴο Ἷοῃ- 
οσοτά, οἷ. 1-τ-4Φ ΤὨοπ [Ό]]ον5 11. ἃ τθργοοῦ θθοδιι8θ 
Οὗ δῇ ἰποοϑίυοιιβ Ῥθσβοῦ ποῖ δβανίης Ὀφοη οχρο]]ϑᾶ 
ἔγτουι [ἢ 6 ΠΟΘΕΙ͂: οἶ.. ὅ. ; δηά 11. θασδυβα οὗ 16 
αυδτγαίβοιηα δηά 1" ἰρίουβ βριτ ἴο ᾿ ὨΙΟὮ ΤΏΔΩΥ ΜΕ6ΓΘ, 
ΪΏ ἃ ΤΠΔΏΠΟΓ, Θοηδβίανροά, εἷ. 6, 1---11. ἼΠοη [Ψ. 
1Π6 Αροϑβι]ς δαπηοηϊβί δ ἰἤθ ἰο δρϑβίδιη ἔγοπι ἰὈγηΐ- 
οδίϊοη, δηά ποΐ ἴο ἀρυ86 6 (γι βιίδη ΠΌ γιυ, οἷ. 6, 
12---20. Ηδ δῆϑψεγβ νϑιουβ αυδϑιϊοη5 ρυϊ ἴο δΠῚ 
Ὀγ 16 (Οοτ ἰδ η58, 8δπ4 ἰγοαίβ Υ. οἵ ( ἢγβίδη πῃδίγι- 
ΤΏΟΩΥ ; (ἢ. 7. οί. ΨΙ. οὗ ΙἀΔοϊοιξηγία, εἷϊ. 8, 1---οἢ. 
11, 4. 1]. οἵ νοπιθῃ πηδκίηρ {Πποῖγ ἀρρθάγδηςα νϑ]θὰ 
δι τΠ6 σοηρΓτορδίιοηβ οὗ (γι βεϊδηβ, οἢ. 11, 2---16. 
ΨΙΠ. οὔ τἂς 1, ογά 8 ϑυρροτ, οἰ. 11, 17---84. ΙΧ. οἵ 
{Π6 γιδ οὗὨ {πὸ Ηοΐγ δριτιῖ, οἰ. 12, 18,14. Χ. οἵ 
1Π6 ταβυγγοοῦοη οὗὨ [ἢς ἀοδ4, ςἢ. 15. ; βη4}}ν ΧΙ]. οὗ 
1Π6 οσοἰ δοηρ οὗ δ]π|8 πη (Ὡ6 Οδυτγο!, οἢ. 16. (Βο- 
ΒΘΏΤΊ.}]6Γ.) | 

νεῖβ8. γϑηδγκβ: ““ (ον Πἰ ἤθη τηΐϊηυ8 αβοϊνία 
4υ8π| ΟρΡυϊεηΐα εἴ ΡἢΠ]ΟΒΟΡὮΐ8 βίυἀΐο 1η5]ρῆθ8 [π6- 
τις." Απὰά δἴον δάἀδυςίηρ 4 ναϑί πυροῦ οὗ οἰΐδ- 
11ο0η8, ἴγοιῃ {6 ατροκ δηά 1,δίϊη, 1υϑἐγαίνα οὐ 1Π6 
ΟΠΑγδοίοσ οὗ 6 (ον Π8η8 (ποπα οὐ νηοῦ τὰ 
1Ἰπ8 Ψ1]1 ρου τὴ8 ἴο ἰῃ86Γ) Π6 5.0] οἷἢ5 {π6 ἔοϊ- 
Ἰονίης ορβογναίίοῃ : “" Εχ ἢΐ8 ρἰδηΐ8 1π|6]}Πἰηγι18, 
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46 Αροβίοϊιιβ ἴῃ δορἢ δία δὲ βορῃηϊβϑιηδίβ σοηίγα 
ΤΟΒΌΓΓΘΟΙΓΟΠ ΘΠ ΠΠοΓΓΠΟΓΌΠι, ἴῃ βοογίδι! οησῖη δὲ ἰπΠ 6 68- 
ἴατη, ἀΘη! 486 [ἴῃ αἸν1[68 ἀνάγοϑ (ΓΙ Π1ἢ115 8ογίρϑιϊ.᾽" 

Ιὴ νοϑσ. 1--9., Κοβθηι. οὔβογνοϑϑ, 15 οοηϊδἰηθα {π6 
ἐχογάϊυπι οὐὗὨ (Π6 ἘΡί58116, 15 τ ῃϊοἢ [ἢ6 τ7Ίίζοῦ π|ο- 
ΘΒ] σοηοι Δἴ68 ἔπ 6 ροοάν}}} οὗ ἢ 8 γθδάθιβ." 

1. Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἶ. Χ. ΤΉ 15 ἃ Ὀτιοῦ 
δηά ε6]]1ριἰς4] Ἔχρτοβϑίοη, ἀθηοίηρ δη Αροβίίε οἵ 76- 
58 ()γιϑΐ, ΘΒ ρθ οι ΠΥ ς84|164 δηὰ σοηϑι[υἱοα Ὀγ Ὠῖπα.Ἔ 
Ἦτο 86. δὰ] ἢ88 γεΐϑγθηςα ἴο [18 Ἔχ γβογδτΥ δὰ 
ταῖγΓδου] οι σ4}} γοσογάρθά ἰη Αοίβ 9. [{ 18 0 νψοπάογ, 
ἐπογαΐογθ, (μὲ 6 ββουϊά, 'π πιοβί οὐὨ ἢἷ8 ΕΡρίβι1 65, 
δάνογι ἴο 1{, δηἀ Θβρθοίδ! ἢν οἡ {ἢ18 ΟσΟΑΒΙ ΟΠ, 81Π06 
(α8 )οαάτιαρα τοιηδγκ8) ἰΠ6 ΓΘ ὍΟΓΘ ἴΠο86 1 {16 
Ομυτοῖι οὗ Οουϊπιῇ ψΠηο αἰεοίθα ἴο 9411 (Π6 Δ Ποῦ Υ 
οἵ Ὠϊΐξ πηϊβϑίοη 1ηἴο αιοβίίοη. ὅ66 ὙΨΏΪΌΥ δηά 
Μδοκηῃ. 

Διὰ θελήματος Θεοῦ. ΤῊΪ5 15 τοπάογϑα ὃν βοῃίθυϑ. 
Ι16χ. “ αὐ ἔπ αἀϊνϊηᾶ Ὀοηϊρηϊαία." Αηά Κτδυβ6 
ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ 8 81Π|1|}8Γ 56 οὗἩἨ Ἃ1Π6 Ηδοῦτ. ὯΝ. ΤΉ Ϊ5, 
πον νΟγ, Β66 8 8 ὈΠΉΘΟΘΒΘΆΓΥ Γοἢηδηθηΐ, [866 
ΤΟ γϑᾶβοῃ ἴο ἀθνϊδίθ ἔγοηι (ἢ6 σομηπιοη 1ηἰογργείδιοη 
εἐδογεοίο. ὅ6ε Ἐρῆ. 1,11. Ο4].1. δ. Ηδθοθτσ. 10, 10. 
ΤὨυ8 ἴῃ ἃ Κιηάτρα ραββϑαᾶρα οὗ 1 Τίῃ. 1, 1. ψὰ ἢᾶνθ 
κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ. ΨΑ]οΚη., [ἢ 18 δοῆοϊθ οὐ {118 
Ἐρ!βί. ρ. 28. (8 αἰϊδεϊηρι βῃθ8 θέλημα πα βουλὴ. 
“« Θέλημα, υοἰμπέαδ, ρῥτορτΙὰ 68ὲ απὶπιὶ 7απιὶ ἀεέθγηιῖ- 
παΐέϊ δἰαἐμέμπι, ἀδογοέμπι. Βουλὴ οοηίτα οἱ Βούλομαι 
Ῥτορτὲ ἰΔηίυπι ἀοἰϊδογαἰίοποηι απὶπιὶ ποπάμπι ἀδέθγ- 
γπὶπαΐὲ ᾿ἸῃΠἀϊοδη "ἢ 
ὙΠ ἢ18 οἱσπ παηγθ {π6 Αροβίΐα σουρ]68 (πὲ οἵ 

,ϑοδέῤοηοθα, ΤΟ 18 ὉΥῪ τδην τπουρσῶξ ἴο Ὀ6 (Π6 Ρδβοη 
τηοητοηρὰ 1η Αοίβ 18, 17., δΔηα σψῇοῖι ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἴο δᾶνα 66 ποῦ οἢϊοῖ οὗ (Π6 Θγηῃδροριθ αἵ (Ογ ΠΠ. 
ΤὮϊ5, ον όνογ, (48 βοβθηπι. οὔβογνθβ) 18 ΠΊ6γΓΘ σοη- 
)εοίυγεα ; ἃἀῃὰ οἡ ἢο ῥοῖζος ἔουπάδεϊοῃ Γοϑίβ [6 ορί- 
ὨΪοΠ Οὗ οἔἤογβ, (μαι μ6 τψγοίθ {18 Ερ 8:18 δ Ῥδὰ  Β 

κ ΤῸ [8 (πΠουραί ἴο δα ἔουπάεα οη ἃ 5ϊ πη αν υ8δ6 οὗ (Π6 Ηοθγ, ΝἽΡ. 
866 αεβεη. Ἠεῦτ. ἴ,οχ. 
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ΓΗΑΡ. Ϊς 

ἵν τ18 Εἰρίϑι16 ναγίοιιβ βυ)]θοίβ δγὸ ἰγοαίθ, 1. 
Τῆι ἀἰ58θ 8: 08 ψ ὮΙ Οἢ Πδά δγίβοη διποηρ (ἢ 6 Οογίῃ- 
{π8η9, δηὰ {Π6 ρῥτίἀθ οὗ ἰῃοβ οηραρεοά ἐπογοίη, (Π6 
ΑΡροβι1]6 βῇδγρ!ν γϑῦυκαϑ, δηά οχῃογίβ [ἤθη ἰο σΟὨ- 
ςοτά, οἰ. 1-τά. ΤΒοη [Ό]Π]}ον5 11. ἃ τοργοοῦ βθοβϑιιβθ 
οὗ δῇ ἰηοοβίμποιιβ Ῥθβοη ποῖ δανίης Ὀδοη δχρο] θά 
ἔγοπι ἴπ6 βοοϊθίυ, οἢ. δ. ; δηά 111. θεσδυβα οὗ {δ6 
4υδτγα βοπια δηα [ΠἸἰρίουϑ βρὶ τς ἴο ψ ΠΙΟἢ ΤΠΏΔΏΥ ὙΕΓΘ, 
ἴῃ ἃ ΤΩΔΏΠΘΓ, οηϑίανοά, εὖ. 6, 1---11. ἼΠοη ΙΓ. 
1Π6 Αροβίῖβ δά πηοη!δῆθβ [ἤθη ἰο δὐοϑβϑίδιη ἴσοπι [ογηϊ- 
σϑίίομ, δῃα ποίΐ ἴο ἀῦυ5ε {Π6 (γι βείδη ΠΠθογίγ, οἷ. 6, 
12---20. Ηδ δηβϑίοῦβ νὩ ΓΟ ἀμ. ΘΒ 08 ρὰϊ ἴο ἢΐηι 
Ὀγ 1Π6 (ΟοΥ ΠΕ] ιΐ8η8, δηἀ ἰγοαίβ ν. οὗ (γι βε δὴ πηδίγι- 
ΤΏΟΩΥ ; οἷ. 7. (οί. Ὶ. οὗἉὨ ΙΔο]οίγία, οεἷϊ. 8, 1---ΟὨ. 
11, 24. 11]. οἴμοπιδη πηβκίηρ {πο ῖσ ἀρρθάγδηςθβ νε]οὰ 
δι (ἢ6 σοηρτγορδίίοηβ οὗ (γι βίίδηβ, οἢ. 11, 2--- 106. 
ΨΙΠΠ. οὔτδο 1, οτγά β ϑυρροσ, οἰ. 11, 17---54. ΙΧ. οὗ 
{π6 ρα. οὗ ἰῃ6 ΗοΙὶγ ϑρίσὶῖ, οἷ. 12, 18,14. Χ. οὗ 
1Π6 ταβιιγγθοίίοη οὐ {Π6 ἀθδά, οἰ. 1δ. ; ἤηα!}!γ ΧΙ. οὗ 
{πΠ6 ςοἸ δοὕηρ, οὗ 4]π|5 πη (6 Ομυζγοῖ, οἢ. 16. (Βο- 
ΒΘ6ΏΓΠ,1}16 1.) 

νοίβ8. γθδγΚβ: ““ (ον ἤοη τηϊηυ8β ἰαβοϊνίδ 
4υδηλ ορυϊεηΐα οἴ ΡἢΠΟΒορ 8 βίυἀΐο ᾿η8:|5η65 16- 
ταί. Απά «αἴἵεγ δἀἀυοίηρ ἃ ναϑί πυροῦ οἵ οἰξ8- 
τἸοἢ8, ἴγοῖῃὰ ἴπ6 ατοοκ δηά 1, δίῃ, :]υϑἰγαῦνα οὗὨ {86 
σμαγαςίοσ οἵ ἰἢ6 (Οοσϊη δὴ (ηοπ6 οὐἔἁὨἨ ψἘΟὮ τὰ 
1Ἰπιϊ18 11 ῬΘγπ τα (0 ᾿η86γ) ἢ6 βυ)] οἱη5 1Π6 ἴοϊ- 
Ἰοσίπρ οὈβογνδίίοη : “" ΕΧχ [8 ρἰδηΐῃ5 1ῃὲ6]ΠΠ 1ηγ118, 



1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, 1. 951 

4υ8 Αροβίοϊιυβ ἰπ ϑοριἰδία8. οἱ βορἢ]βιηδία σοηΐγα 
ΤΟΒΌΓΓΘΟΙ ΟΠ ΘΠ ΤΠΟΓ[ΓΠΟΓΌΠΙ, ἴῃ ΒΟΟΓ(ΔΙΪΟΠ ΘΠ) οἱ ἰη668- 
ἴαπι, ἀδη!ηὰ6 1η εἰἰν1[68 ἀναγοβ (ΟΣ Γἢ115 βογιρϑίι.᾽ 

Ϊη νοὺ. 1-ϑ0., όοβθητ. οὔϑογνοϑ, 15 σοηἰδὶηοά {86 
Ἔχογάϊιην οὗ {Π6 ΕΡί5.16, 'ἴ| ψῃοἢ (Π6 τσίίοῦ πηο- 
ἀἰθβῖ]ν σοῃοὶ 4ἴ68 {Π6 σοοάν!}} οἵ ἢ 5 γθδάθγβ. 

1. Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Ἶ. Χ. ΤὨΪ8 15 4 ὈτΙο 
δηά 6]Π]ρίϊς4] Ἔχργοββίοη, ἀθηοίίηρ δὴ Αροβίὶβ οἵ 716- 
805 (Π)γιϑί, Ἔβρθο δ} σ4}16 4 δηὰ σοηδιιυϊοα ΒΥ Βῖπ,." 
Ἡδετο δὲ. δὰ] Πδ88 γϑΐδγθησο ἴο ἢ͵8 δα γδοσάϊ τυ δηὰ 
ΤΩΪγ  ]ο5 σ8}} γοσογαρά ἴῃ Αοίβ 9. [ἰ 15 0 ψγοπάοσγ, 
τῃογαΐογθ, (δὲς ἢ6 βῃου]ά, 'ῃ πηοϑὲ οὐἁὨ ἢἷ8 ΕΡΙ81168, 
δάνεογι ἴο 1{, αηἀ Θβϑρθοίδ!ν οἡ {18 ΟΟΟΆΒΙΟΠΙ, 5126 6 
85 Ποδάγρα γϑιμδγκ8) ἵθογο ἼΟΓ [ἢο86 1 {16 
ἤυγοϊ! οὗ (ον ἢ χη δβδοίθά ἰο ς4}} (ἢ 6 δ πον ΕΥ̓͂ 

οὗ Πῖθ ταϊββίοῃ πο αιοϑίίοηῃ. 866 ΨΈΠΌΥ δηά 
δοίη. 

Διὰ θελήματος Θεοῦ. ΤὨΪ5 15 τοηδογοά Ὀγ ϑοἤ]δυ8. 
1,6χ. “ αὐ ἔπ ἀϊν!ηᾶ Ὀοπὶρσηϊίαία." Αηὰ Κταιιβ6 
ΠΟΙΏΡΑΓΟβ 8 51:121|Γ 56 οὗἩ [ἢ6 Ηδερῦτγ. ὯΝ. ΤΉ Ϊ5, 
πον νΟΓ, 608 8 ΠΠΘΟΘΒΘΑΓΥῪ Γγοἢηθδηθηί. 1866 
ἼΟ γΓϑᾶβοῃ ἴο ἀδθνίδίθ ἔγοπι ἔπ 6 σοπηπηοη Ἰηἰογργοίδίϊοη 
εἀδογοίοσ. ὅὃ6ε6 Ἐρῆ. 1,11. Οκ].1, ὅ. Ηδθθε. 10, 10. 
Τῆι ἴῃ ἃ Κιηαγοα ραβϑᾶρα οὗ 1 Τίῃ. !,1. γα ἢᾶνα 
κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ. Μαΐςκη., ἴῃ ἢ18 δοῆοίς οὐ {Π18 
Ἐρίϑί. Ρ. 23. τ ἀϊδεϊηρσιι  δῆ68 θέλημα δηα βουλὴ. 
““ Θέλημα, υοἰμπέαδ, ρτορτιὲ ε8ι απὶηιὶ 7απὶ ἀθέθγηιῖ- 
παέὲϊ δέαξμέμηι, ἀθογοέμηι. Βουλὴ οοηΐίγα οἱ Βούλομαι 
Ῥτορτὰ ἰδηίαπι ἀοἰϊδογαἰΐοποηι απὶπιὶ ποπάμπι ἀδέ67"- 
"εηαξὲ πα ϊοδηϊ." 
ὙΠ 15. οἱο πδηη6 {Π6 Δροβίΐθ σου ρ]68 (παῖ οὗ 

ϑοσέῤοθηθδ, ὙὮΟ 18 ὈΥ ἸΏΔΗΥ Τπουρῶςξ ἴο Ὀ6 ἰΠ6 ρΡδβοηῃ 
τη] οηρα ἴῃ Δοίβ 18, 17., Δηά ψῇοῖλ {ΠΟῪ ΒΌΡΡΟΒ6 
ἰο ἢανα Ὀ6θη πον οἢ!οῖ οὗ {86 ϑυῃδρόρια δἵ (γι ἢ. 
ΤὮ15, μούανοσ, (48 Βοβθημῃ. οὔβογνθβ) 18 ἴΏ6Γ6 σοη- 
)εσίυγα ; δηά οἤ πο δοίζογ ἑουπάδίϊοη τοϑίβ (Π6 ορὶ- 
Ὠΐοη οὗἉ οἐἤογβ, (δι 6 σοί {(Π18 ΕΡρίβϑι16 δ Ῥδι}}8 

4 Τί ἰ5 (πΠουρῶι ἴο Ὀ6 ἔουπαάεα ὁπ ἃ 5: πῖΐαῦ ι.56 οὗ (6 ΗΟΌΓ, ΝΡ. 
8566 σθεη. Ηροδτ. μοχ. 
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ἀϊοιδείοη. ὅες 10,21. Τῆδι Ῥδὺ! ἀλνμεῖᾷ ιυγοὲδ 
ΟἿΪΥ {ἢ 9. σο!ο] ΟἿ ηρ νογ5868, 15 σογίδίη ; θυ. ἩΠΘΊΒΟΥ 
δοβίῃοηρβ ν 88 [6 φογὶδο, 158, {πΚὸ (ἢ ΟἾΠΟΓ σοη]δοίμγεα, 
ἀουυνι!. Ηδπορ ᾿ϑὴγ [πη {πὶ ϑοβίπθηφθα 15 
πϑιηθα [ἢ σοη]υδοίίοη ψιτἢ Ῥδυϊ, ἴτοῦ Πανίηρ Ὀδδῦ 
νι ἢ δίῃ, δη6 οηἰογίαϊηϊρ ἴπΠ6 δδηη6 δεηςπιϑῦίβ τ ἢ 
πε}. ὙΠοδ6 σοη)]θαοίῃγαβ, Βοονοσ, ἀο ποῖ σὶβΘ 
ρον Ῥγοθαθ! γ. ΟἸγγϑοοί, δηά {δ σγθοῖκ (ον 
τη θηἰδίογδ δἰ ΡΥ ΒΌΡΡοΟΒα (ἢ δὲ ἰῃ8 ΑΡοδβί]α )οἱῃβ ὅδ98- 
ἐβοηου ΜΙ  Β!π]56]{, οὐἱ οὗ τηοαεϑίγ. Απά Ὠοάάκ 
Οὔφρτνοθ, {π81 “1ἴ ν'88 ὈοζἷΝ ἢυπ }  γ δπα ργυάθησε ἴῃ 
εῆςφ Αροβεὶθ {ἢ 8 ἴο 7018 8 ἤδης ψ ἢ ἢἷ5 ον, ἰἢ 85 
ἘΡΙ8ε}ς ἴῃ νη οἢ 1 88 ὨΘΟΘΒΒΩΤΥ [0 668] 80 Ὀ]8:η}γ 
0} {Π 86, αῃὰ {0 γϑεηοπρίγαϊ δρδίηβί 80 ΤΏ ΔΏΥ ἱγγε- 
δυ δε! 68. 

Μδϑηγ τπιοάδϑγῃ (ουμπηθηίδίοτιβ, 48 (γα 5, δἰ οΣ, 
Ψαίοκη., δηα τηοϑί γοοθηΐ Οἢ68 Γορδγὰ (6 δγίϊο]θ 88 
1η6ΠΠἸοαηρ (ἢ6 οοἰε τυ οὗ ϑδοβίμθηθ; 4ᾳ. ἃ. “ἐδε 
Ῥγοίβεγ" Βυῖὲ [6 Αροβιῖΐα οἴἶἴδῃ πι8εὲ8 1Ἢ ψΠΘη ἢῸ 
ΘΟΙΘΌΓΙΓΥ σϑη Ὧδ βΒυμροϑοά; 88 1η Εομ. 16, 23. Κού- 
αρτος ὃ ἀδελφὸς, ἼΤΠ6 ἴοτγοα οὗἉ 1Π6 δγίίοϊβ βθϑῆϑ γᾶ- 
(ἢρν [ὁ θὲ {πὶ δχμγαβϑθᾶ ἴἢΏ ΟἿ οοιηπιοη νοβίοῃ ; 
88 Βίδῃα!ηρ ἴον [6 ργοπομῆ μοδεξοδαῖϊυθδ, ΟΥ ΤΑΊΒΘΓ οδῖ- 
τγίης ν ἢ 11 (Π6 οἰ ἑμεῖς οἵ τὴ6 ργοῆουη. Βρ. Μ|ιά- 
ἀἰϊθίοη {μὲηκ8 (ἢ {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ ΠΟΤΕ Ϊν ἀθειρηδίθδ 
ἢϊπὶ 88 ἃ (ἢ γίβιίδη σοηνοτί  ΝΏΪΟΝ, ἴῃ ἔδοϊ, σοπ68 
ἴα {Π6 8426 {ΠΏ ρ΄, ΒΙη66 1{ τϑααυΐγαβ [06 βῃὐυδυάϊείοη 
)μ8ὲ τπηρηιοηεά. 

ῷ, τῇ ἐκκληςφίᾳ---καὶ ἡμεῶν, ““ἰο (6 θοὰν ὃν δββδῦ- 
ΠΥ οὗ ΟὨ γι ϑἰδη8 γοϑιἀθηΐ δί (ογιηι ἢ." Ἡγιασμένος 
ἐν Χ. 1., κλητοῖς ἁγίοις. ΒΟΙΒ {Π686 ΘΧΡΤΙΟΒβΙΟἢ5 ἅΓΟ 
ἀρφδβιρηδίίοηβ οἵ Οἠρ δ ΠΉη5, ἀπ υϑοά (ὙΠ τοίοσεμεα 
ἴο {Π6 ὈΠΓΈΕΡΟΙΘΕΥ οὔ 86 Ο]ἀ Ταβέδημθηί) οὗ ἰδοξὸ 
0 ἃγθ βοραγαίε ἔγοῃ (ῃ6 Ὀ0}κ οὗ [ἢ8 Ποδίμθῃβ, δὰ 
86 Βραγί [Ὁγ γϑ)! ρίοιιβ δηἃ ἢοὶν Ῥιγροβαδ, ἴον (86 ργο- 
ἔξδϑείοη οὗ ἰγὰθ γρἰίοη, 866 Ἰ)ουϊ. 7, θ. διά 14, 4. 
Βῃ4 σοῃβιῖ ΒαοΏβϑοη οὔ 1 Ρρί. 1, 4. δᾶ Βρ. [νεῖ 
Οοἡ 88. 18, 8ϑὲὸι ΒΥ κλητοὶ 846 ἀφδηοίοά Οὐγίδβέταηξ, 
1Πο8ρ6, ψῃρ Ρεΐπρ ο4]164, ορογοά τς ο8}}, ἀῃὴ τα 
(5 Ρἰδοθά ἴῃ 84 ἰδία οἵ καἰνδέίοῃη. Τῆς 96»Ψ»ς 
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(Κνεδυβα οὔξθγν 8) οδ] δα ἐΠοιηθοῖνοβ {6 ΓΤ ΠΡΌ, 
ἐὴφ ρεομίϊα!ν" Ῥεοορίρ ψ Οοά; δῃὰ ἰδεγείογα (ἢ 15 ὈῪ 
πΠ6 Αροβέΐθ δβρβοῖδι!υ δρρι!οδἀ ἰο ΟἸτιβίίδηβ. 86 
Ἐομ.1, 7. 

4, σὺν πᾶσι --- αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν. Ἦδγθ τοῖς ἐπτ- 
καλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἴ. Χ, ἰ6 τοραγάεά 
Ἦν τα δεβὲέ. (ομμπηδηίωῖουβ 88 ἃ ῬδΓΙΡΉΓΑ518 [ῸΓ 
Ολνοέϊαπδ; ἐπικ. οἴϊδθη βιρηιγιηρς ἴο ᾿ηνοκο ἔοσ γεϊϊ- 
δίουβϑ ρυγροδαοδβ, ἐὸ τρογδλϊρ; 85 Ας(β 9, 921. 2 ΤΙ). 
ῷ, 49, απὰ 2οὁεἱ 8, δ. Ηδιποπὰ δη6α ! οἶα αἶκα 
{6 τψογάβ ἴο β'  Ὗ “ο8116α ὈΥ 186 πδηη6 οὗ (ἢ γίβ- 
(140, οὐ ““ ς4|1|οἃ (γι βιϊδηβ :᾿ νῇηϊοἢ σοη68 ἴο ἴδ6 
δϑη6 ἰῆΐῃρ, Ὀυΐ 18 ποὲ 80 Μ6Ὲ2]}} βυρροτγίαἀά ; ἔοσ 18 
Αςἰβ 1δὅ, 17. 26π|ε8 9, 7. [068 ῥἈΓΑΒΘΟΪΟΣῪ ἰβ8 ἐξ, 
ἔδγοῃῖ ς βίποβ (88 1] γϑειδγκβ) [ἢ6 ὈὮΏΓΕΒ6Β ἐπίικα- 
λέσθαι ὄνομα ἐπὶ τινος, ΟΥ τινι, Δηα ἐπικαλεῖσθαι ὅ 
ἀο ποί 5 χη (ἢ6 βαπιθ τῃΐϊηρ, δηά (Π6 ϑερί. δηᾶ 
Νοῖν Τδβίδπιθηΐ υυγίζογβ ἀο ποΐ 086 ἴδηι ργοιΐβοι- 
Θυδῖν, Ὀυΐ ἴῃ ἃ ἀΙβαγθης 86Ώ86 : ἐπικαλ. ᾿ιανίηρ, 1Ὁ 
[Π6 ἔοτΙηοΓ σᾶ86, 8Δη αοσέξυε, ἴῃ {π6 ᾿δίίογ, ἃ ραδεῖυξ 
Β6η86. 80 «αἷβδο ΠΌΥ, τ ποπὶ 566. 

Σὺν πᾶσι Ἐοβομίη. ψοιὰ τθηθγ ὠψιθ αὐ; Κα 
(ῃ6 Η οὔτ. ΘΩΨ ἴῃ βοιηθ ρδββαρβεβ οἵ (6 ΟἱἹὰ Τεβία- 
πη : δη6 ἰτο τοίϑγβ ο Οὐδ]. 8,09. Τῆϊ8, ἤονόνθῦ, 
Β66Π18 ἴοο ιαγεὶ ; δηὰ ἴἴ ἰ5 σοί ΠΥ πιόῦα ΠΘίΓΑ] 
(0 ᾿ηΐεγργοῖ {Π6 πογὰβ 'π {πεῖγ υϑ0υ8] 5686 (88 40 
Ομ γγβ. δῃὰ {86 στϑεκ (ουπιηοηίδίογβ, δη6 πιορϑί πιο- 
᾿ἀθγῃ ΟΠ 68), δηἀ Κα [Π6πὶ ἴο βίρσΏ  Υ “ αἰ οὐ Αοἰιαία,᾿" 
ἴοτ ἐν παντὶ τόπῳ, ΜἘὨΙΠἢ τὲ Ὀ6 οἰ δεῖν 7οἰηθ ἃ νἱἢ 
τοῖς ἐπικαλουμένοις, Βίρη!Ήῆ65 αἣῷ τολερὸ οἶδ ἴῃ 16 
[ογγ ἴογυ, ὩΔΠΊΘΙΥ οὗ (ογί πίῃ : τοραγάϊηρ (γι δηᾷ 
16 ρᾶγίβ δαϊδοθηΐ, 'ῃ ψ ῃ]οἢ δοπα [ἢ 6 (ὐοϑροὶ βθθπβ 
ἴο ἢανα Ὀδ6η δχίθηβινοῖὶν ργοΐθββϑα, 88 δὴ ΕΟ βὶδβ- 
ιἰοςαἱ Πινιβίοη, οὐ Βίβϑδορυιοσκ. Τῆυς (6 πϑῖηθ (ἷ- 
ἐλοῖϊς, σίνεη το τῃ6 ΕἸ Ι8:16 ὈΥῪ (Πγυβϑοβίομῃ, Ψ1}} θ6 
Αϊκο ἢ 1ἢ 80 Πἰπ||τοἀ 8 δοσδρίδιοη 88 ποΐ 0 δῇῇοτα 
ΔΩΥ͂ ΓΟΔΒΟΠΔΌΪΟ οὐ)]οοίοῆ. Τῇ αῦονα τηοάδ 18 8180, 
Ι ἐρὰ, δαοριοά ὈΥ ΖΙερίον δῃὰ Βρ. ϑᾶγοθ. 

Πα ἼΠ6 τηδηηοῦ ἰῃ ὙΠἰοῖ γγείοιεἶη υπάετοίαπά8 (πε ἐν παντὶ 
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Φ,᾿ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν. Τῇ Οτοοῖ (ομτηδηξἐβίογε, 
8η4 ΤὨΏΔΏΥ ΘΠ Θηΐ ΤΠΟΔΘΓ ΟὨΘ68, 88 [6 (ἸΙεγο δηᾶ 
Ἠοδϑοηπι., γοΐϑ [ἢ686 ψογάβ, πο ἰο τόπω, δυΐ ἴο 
Κυρίῳ, δῃά ταραγὰ ἤδη] 85 ἃ ϑβοζί οἵ Ἄσογγθοίίο ; 
4. ἃ. “Ομ 71 οτὰ, ἀϊὰ 1 8δ8ὰαὰν2 Νοΐί 8ο, ὑὰΐ {ῃεῖγβ 88 
Ὑ1 28 οὐγβ." " 

8. χάρις ὑμῖν ---- Ἰησοῦ Χριστοῦ. 866 Ἐοσῃ. 1, 7. 
δηὰ (ἢ6 ηοίθ. δϑίηϊογ σου ππάἀεγβίδηἀ [6 χάρις 
οἵ {Π6 ἔογρίνοηο88 οὗ 518, (Ὠγοιι σῇ Ο(Ὠγιβί ; γοίογγιησ 
1Π1|5 ψογὰ το {π6 σ΄επέξίοα, ἀπ {6 εἰρήνη ἰο {(Π6 οὔειυδ. 
Α πιοάο οἵ Ἰηϊογργοίβδιίοη, μούγανοσ, ψ Πςἢ 866 Π18 ἴ00 
δγβίθιηδίίοαὶ δηα Ὠυροίμοιςα!. Ὅὕἅὲὰ πηι ὑπ άογ- 
ϑίδηἋ, ἴῃ ἃ Καηοῖαὶ ΨψΑΥ, ἴῃ ρσΙΒ δηὰ ρσγϑοθβ οὗ- 
(δἰηδὰ ὈΥ (Π6 (ἀοβροὶ. [1 ἰ8 δἰβϑο ορβογσνοά Ὀγ ὅϑεπι- 
Ϊεσ, [ῃδὲ χάρις 15 ἢοῖ ἤοτα (ο 6 ἰακδη ἴῃ 118 υϑιιϑλὶ 
86Ώ86, οὗ {πε ζγασε ὁ οαἰδηρ, Ὀυΐ 85 ἀδηοίίηρ δεπε- 
οῖμηι, ψτῖῃ τοΐθγθηοα ἴἰο ἰἢοβα οἱἣβ δηά ἰδοῦ 168 
ποΐ σοτημηοη ἰο 41} (ΟΠ γιβϑίϊδηβ. Απά ἢδ γοϑΐδγβ ἰο 
Αοεἰς 18, 17. Απὰ ΤΠμοοάοτγοί, (ΕΠ ουπηδηϊυ8, δηά 
Βοβοηη. (ΟὨγγϑβοβίοιῃ, βόψονογ, δηά ὙΒδορηγΪἶδοῖ, 
86 οὗ αἀϊβδγεηϊ ορίπίοη. 

Τῆο Αροβίίβ, Βοβθητῃ. γϑηδγβ, πον ἀϊγοοῖβ ἢ 5 
«ἰἰδοοιγβο ἰο {π6 ἀἰδδεπέϊοπα Ὁ ποῖ {Π6 Ὀοηά58 οὗ 
Ῥϑδοθ δὰ Ὀδθη Ὀγοκθη δηιοηρ (Π6 ΟΟΥὨ ΠΔΠ8 ; δηὰ, 
του 6 Κηον πιο! Γ (ο 6 σοπίοιηηδά ὈΥ̓ ΞΟΙΏ6, 
γαῖ ἢ6 βῆθννβ 8ῃ 8036 ης6 οἵ 4]} γοβϑηϊπιϑηΐ, δῃὰ γδίῃουῦ 
εοἰδὴεα ἑΐοηι ιοοἰΐ, ὈΥ τἰῃδηκίηρ οὐ ἴον (Ποὶγ οοπιπιοη 
δα νδίοη." ᾿Γηδοάογοι "πα! οΙου 5} ποίϊς 68 (ἢ 8 σαρ- 

τόπῳ ἀἰβεγβ ἔγοι (ἢδὶ οὗἉὨ 4}} οἴεγ (οπιιηεδηίαῖοτβθ. Ηἱΐδ τον δ ὅτε 
1666 : Ῥδι]υ8 δὺ Εοο]εϑὰ Οογπιμἰαοὰ ἀϊδιϊηρυΐ οπληθ5 υδἱσιηαυς 
Ἰοοογαιι ἱῃνοοδηῖΐῖοθ ποπγθη Πομλίηὶ ; 1}}} δυηῖ, φυὶ Οοτίπι πὶ 8665 
βχογδαηῖ, Ὦϊ πηθγοδίογεβ οἵ πϑυῖϑ Πποβρὶ ἴδ, φυὶ (ἢ γϑῖο ποιηθη ἀδάε- 
γϑηῖ, ουϊηαυς πιοάο Οογίητ!, πιοάο ἴῃ ρδιγίδηι γενογδὶ ἐμυοοδλῦβδηϊ." 
Γ 8, Βούγανοῦ, ἰ8 γαῖ ποῦ ἱηροηΐοιδ ἰἢ8 δο] α. 

- νγοίδιοΐη, πονονοῦ, γοδικβ, “ ΡαυΪυ8 σμηι ἰοομπι νοοσδί, υδὶ 
ρδε ΡΕΓ μγεραϊοαίοπθη ἔνδηρε!ϊὶ ΕσοΙοβίδιῃ ἔπηάανογαῖ, βοτὰ 86 
δἴαυς δοερίλεποια Οογὶπίδι, Δεῖ. 18, 17., ορροηΐξ μεγεστίηο ἔμἰ80 
Ὀοοίοτί, φυὶ ἰῃ ἰοσυπι ΠΟ διῖπι ἱγγερϑογαῖ, 4 Οὐσ. 10, 18 ἃ 16." 
Απὰ διε οἶϊε58 Ὠίοηγε. ἢ]. ὃ, 6. Οὐαλερίῳφ καὶ καντὶ ἄλλῳ γνώμῃ 
ἀγορεύειν ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ κατὰ τὸν ἀρχαῖον ἐθισμὸν, καὶ κόσμον 
ἀποδώσομεν." Βαὶ ἔεν, 1 ἰπἰηἶκ, Μη} ἄρτος τυ ἴῃς Ιεδγηθά Οοτι- 
τηοηϊδίοῦ. 



1 ΠΟΟΚΙΝΤΗ͂ΙΑΝΒ8, ΟΗ͂ΑΡ, 1. μὴν ΟῚ 

ἐαίΐϊο δεπευοίεπέϊα : δηὰ 1 18 (ΓΌΪΥ τοιδγκοὰ ΌΥ 
Ποάάν., [μαι 118 Ϊαηρσυᾶρσα δηα [Πδὺ οὔΠ 6 ποχί νογβα 
που ὰ αν ἃ ἰθπμάθπου ἴο βοΐθῃ {Π61Γ τηϊηά8, δηὰ 
ἀΐβροβα [ἤδη 1π6 Ὀϑίίογ ἰο τϑοοῖνα [Π6 ρῥ͵δίη γεργοοῖξ 
Ὑἠοἢῦ 1Π6 ΑΡροϑί]α ψγ88 σοίῃσ ἴο ρσίνα πο, δηά 
ψ ἢ οἶ, 1 ἘΠΘΙΓ οἰγουμπηδίλησορ5, ΓΑ  {Π{0] ἰονα οχίοσγιοα 
ἴγοτα ἢ. ὁ. 

4. πάντοτε, “48 ΟἴΘΩ 88 1 ΟΥ̓͂Γ ὉΡ ΤῊΥ ὈΓΑΥΘΓΒ (0 
αοἀ.᾽" Ἐν Χριστῶ, Ὀδοδυδε οὗ 96805 (ὨἩγιβῖ. 

δ, Θ. Τα Αροβίϊα ἢονγ τόσα ἔα ν οχρίαΐηβ ψἢδί 
ἢ δά 5814, ὈΥ Θηυπηογδιίηρ τἤο86 νϑγίουβ Ὀ6ηδῆ(β 
οὗ ψθ]οἢ 16 (ΟΣ Πΐδη8 δα Ὀ6Θη τηδ46 Ῥδγίδογα 
ὃγ ΟΠ τῖβίὶ δηὰ ἢ:5 ἀοοίγηθ. (Κτδυβθ.) 
Ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε, “ται ὈΥ Ὠΐπι γα δρουηά. 

ἐν παντὶ, 561]. ίσματι, φσΊαΟΡ, βυςσῇ 848 (ἢ γίβ 18 }5 
σοοοίνα ἔγοιῃ (ζά. Ηδτζτα πλουτίϑεσθαι 18 ἴῸΓ περισ- 
σεύειν ; 88 ἴῃ 9 (οτ.9, 8. 14,1. ἼΤΠ685.8,14Φ. Ἐρῇ. 
1,7. 1 15 τσ τοπηυκοά ὃν Οτο 8, (παι ἐν παντὶ 
λόγῳ 15 πηρδηΐϊ (0 ἜΕΧρ]δίη (Π8 ργδοθαίηρ' ἐν παντὶ ; η. ἃ. 
10 ΟἸΏΪ, 40.188}. 

ὅ. ἐν παντὶ --- λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, Ὀο(ἢ ἰοροίδοΣ 
ΤΩΔΥ ἀθηοία ἃ ςοπιρίοΐο δηά ρογίδοις Κπονυϊθάρε οὗ (Π6 
ΟὨγιβιίδῃ γοϊσίοη. (866 δεβοοῖῖρ.) Λόγῳ δηϑνυγογηρ 
ἰο [ἢ6 ΗφΘΡγ. ὩΣ, γε; ἰῃουρῇ 1 ΤὩΔΥ τοῖον [0 δἰοοι- 
ἐϊοη ἐπ ργδαοδίπρ, δῃὰ Ῥδγῆδρϑβ (88 80Π16 840) παί 
Πσμαβὲ βογί οὗ 10 ψῃ οι ᾿ποϊυάἀθα ἐπα σύ 97 ἐοηριιος. 
Γνώσει 185 σοηῆηδα ὈΥ ϑϑίηϊοσ ἴο (ῃ6 Ιηἰογργοίδιίοῃ 
πα οχρδηδίοη οὔτε ΟἹ Ταβίδιηθηῖ. Δηὰ ᾿ηἀθοὰ 
1Π|8 (Θϑρβςία!!ν 1 γοΐογγοα το {Π6 ργορλοοῖες οἵ (ηγὶδί 
84 ἢ158 γα ρ᾽οη) τᾶν θ6 ἑἐποίμαοα : Ὀὰϊ [{ 18 οἠΪγ (1 
{Π1}1Κ) ἃ ρατί οὗ {π6 ΑΙροβί!θ᾽β τη δῃϊηρ. δο ΠΟ Γ 5808, 
1ῃ18 Ἰαηριδρθ ὈἸΔΙΏΪΥ βῆθννβ [δὲ Πα δα ἰῃ νἱὲν 
ἙΟὨΙΘΗ͂Υ (ῃ6 ᾽παδέογ5 δῃὰ ἀοοίογβ. ΜΥΏὨϊοΝ, ΠΟΘ νΟῚ, 
8668 Ὠγροίμείοα!. Τῇ ΑΡροβι]ϑ γαίμϑγ πηθϑηί 1 οἵ 
αἷΐ σεοηδταῖίν, (πΠουσῇ ἴῃ νϑγιοῦβ ὑσορογί] οῃ8, 181 88 
11 τοιρ ἢ ΔΡΡΙΥ ; δῃὰ αρρίψ ἴὶ ψουϊά ἰο πιαπν. 

6. καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν. 
ΤΠ καθαὺς Βοβοηπι. ψου]ὰ Γοηάογ ροβέημαπι. Βυΐ 
(15 β: σῃ!βοδίίοη 15 πηβυρροτγίαα ὈΥ͂ {6 ΘΧΑΠΊρΡ 68 ἢ 6 
δἀάυσεβ. Κταυδα γοηάθγβ τ δίχμίάοηι; ὙὨΙοἢ, ἢΘ 
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{Π|ηἴκ8, 1ηἰγοάδυσεα 8 ἐγαηϑιἐϊοη. ϑοιῃδ οὗἩ [6 ΘΑΥΙΥ 
τηοάύογῃ Οομηπιϑηίδίοσβ, ἱπο  μαϊηρ ϑϑιη δῦ, ΤΠ Δοσ ἱΐ 
Ῥγομὲ; δὰ ϑοῆϊουβ. φμοά ; 88 ἰῃ Ας(8 1ὅ,1Φ. 2 2οἷ. 
ψῈΓ, 8. 1 ῥγοίδν ργομέ δηὰ οὔν σοῃηπλοη νΘΓΒΙΟΏ δῦθν 
αϑ. ἴξ 15 ορβογνθάὰ ὈΥ Οὐ] 8, {πὶ (ἢ 6 5θῆβε οὗ 
δε έωαο, σογιραγίϑοη, ὅκα. 16 οἴζοθηῃ ἰοβϑὲ 1ἢ {8 ρδγ- 
εἰοὶς, ψιςοῦ οἴδη ἀσποίαβ {π6 πιπέμδ γοὶ δα αἰέογά οοπ- 
δεοιἐϊ οἨΘΉΊ. 

6, τὸ ύριον τοῦ Χριστοῦ. ἼΠΕΓΕ Δ΄ΓΘ βδνθγαὶ 
ΒΘΏ568 οἱ νηϊςἢ μαρτῦριον 15 δυδοορΈ 8} ]6, ποηὲδ οὗ [ἢ 6Π| 
θη 50 40]6 ἰο {π6 ργεβθηΐ ρϑεδαρ : οὐέδον' (8811 15 υπ- 
ἀεοτγβίοοα Ὀγ Ηκδγάν, ἔγοπι {ἢ δαυν πιοάθγῃ (ομητηεῃ- 
ἰδίοΓϑ) ““(ἢ6 Οοσροὶ νὮ] ον ἰοβε1ΏΕ68 οὗ (ΟΠ γίδι," οὕ (88 
(6 τοσρηΐ (ὐοπητηοηίδίογβ, Ἀοβϑηπι. δηΠ γδιιδθ, 6Χ- 
Ρἰδίη) ““τὴ6 Ολνιφέϊαπ ἀοοίγίηα διὰ Ἰηϑίγυοιίοῃ ; 88 
4, 1. 2. ΤΠι659. 1, 10. 1 Τίιηι. 4,6. 4 Τίη. 1, 8. ψ ἤογα 
11 156 δχρ δηθὰ ὈΥ εὐαγγέλιον. ΟἾτγϑοβι. δηὰ ΤὮθο- 
ΡὮγ]. οχρίαΐη ἰδ κήρυγμα, ἃ8 τοξεγγαά ἰο [ἢ 165 ΠΠἸΟῊῪ 
γῆ οὴ ΟἸεδὲ θογθ οὐ Πιἰαβοὶ; δ8 ἴῃ Αρος, 1, 2. 
ΤΠῈ ἤνθει ἴνο ἰηίογργοίβ 008 τηΔΥ, ὨΟΘνΘσ, δ6 
υη164. 

6, ἐβεβαιαϑη, οοηβνπιοά. ΤΊΘ ἢ οΪ6 ραϑβαρα ἰ5 {ΠῸ5 
ΡΑΓΑρΡγδβαὰ ὮὉγ Κγϑιιβθ. ““" Ποοσίγίηδ ΟΠ γΙβ(] 86 (816Π| 
νΟδΙ5 Ῥγϑβίιειῖ, αἱ ἀυ  } ΆΓΘ ΠΟῚ ῬΟΒ51{18, 41}1ὴ οἴ πΐ8 
σοι] θοίδίωυν, αι 84 {6]1οἱταΐεια φοηϑοαιθηάδιῃ μροΓ- 
(ἰη6η ; υδι18 δ΄ Θχρογιθηία νοβ δαἀοοσυθτγυηΐ, ΓΕΪϊ- 
σἰοηθπι Οἢ ΓΒ Δ} 8Π| 6586 840 ΥΓΙ ΠΏ Δ ΠῚ. 

ἤ. ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ. Χ. Ἐοβθηαι. 
οὔβαγνθδ, (πδὶ (ἢ666 χαρίσματα γα ῃοΐ ΟὨΪΥ ρΊ 5 6χ- 
{δορά ϊθαγυ, θυ 4150, δηἃ ἤθγθ δβρϑοίδ ιν, ἢ 6 ογάϊξ- 
μπαῦν δῃὰ ρσεπεναΐ Ὀδποῆϊβ οὐ ΟΠ ΓΒΕ ΙΔ ; 88 {Π6 
ἀγδηη Π ν 1 Ὀοβίονβ, δηά (Π6 ἤγιηη 688, σΟμϑίδ ΠΟΥ, 
ΘΏΘΓΡΥ, δῃα ᾿γορτοβ8 1 ψν 6 }} ἀοηρ, νν οὗ 10 ΠπρΑΓίβ. 

7. ἀκεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν ἴ. Χ΄., ““ ΘΧραοί Ωρ 
186 τονοϊδίοη, ἰο ἡυάριηοηξς δηὰ ἀδβίσυςίοι :" οΔ}166 
{η6 δδοομά αὐἀνεπέ, ἐκιφανεία, ἕο. ὅδ66 4 Τῇ688. ὦ, 8. 
1 Τίηι. 6, 1Φ. Φ Τίη;. 4, 1---3.. Τίι. 2, 18. ᾿Απεκδο- 
μὲν σαττῖθ5 ψ  ἰς (6 ποίίοῃ οὗ ϑέσωγο, δἷπα πεεέμ. 
Οοπιρδσα Ηοηι. 8, 18. [{ 18 ορβεγνοά ὈὉγ ΤΠΘορὮγὶ., 
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(δαὶ ἀχκοκαλ. ἰΒ υϑεῦ (ο πίη! (δαὶ Π6 ΠοῪ “άρεστι,. 
κρύπτεται δὲ τότε ἀποκαλυφθήσεται. 

8. ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους, ΤΠ6 
ὃς ΤΏΔΥ δ6 τείογγοα θοῦ ἰο Χριστοῦ, [Π6 ὨδΆΓΟΓ, ΟΥ. 
ἴο Θεὸς, (Π6 γϑυιοῖα δηίθοθάθηϊ δ νϑσ, 4Φ. ἘΠ6 “ΌΓΠΙΟΡ 
Ἰη0668 15 Δαορίοἀ ὈΥ͂ πηΔηΥ (ὐοιηπηδηίδίογς ; {Π6 ἰαἰζεξ, 
Ὁγν Βοζα, διηοσγαγ,, ατοῖ., (αἰνίη, Ογ}]] 18, ϑίμηοη,. 
δυηδη, Βοηροὶ, Ηαγάγ, Υεῖθ., δάγοθ, δε !ογ, ο- 

86ηη., Δα Μϑοζκη. ; δηά 1 18, 1 {Πιηκ, Ῥγοίργδθ!ο. 
Ἐοσ, 88 Μγ. ΨδΙΡΥ ορβογνθβ, [ἤθγα 18 ἃ πιδη 680 ἀἸ5} 1 6- 
τἴοη ἤθσ θθίνθοη ἢϊπὶ ο βεβαιώσει, δηά οιιγ 1,οΓά,. 
ψ 056 ἀΔΥ 18 τησηἰἰοηο. Απά ἢ6 ρΡδγαρἤγαϑοβ (Πυ8 : 
“(Αοἀ Ψ}] ἀο 4}} (παῖ 15 του διῖθ οἡ ἢ 8 ραγὶ ἴο γϑῆ-. 
ἄδγ γοὰ πῃ ]Δπη 0 ]6 ἴο {π6 δῃὰ ; 80 ἰπαΐ γσιι! 8841} 
ποῦ [41] οὗ 1ἴ (ἢγουρῇ δὴν πϑηΐ οὗ αἀἰνίηθ ργᾶςε Ὠ6668- 
ΒΆΓΥ ἰο (δὶ δηά, ΟΓ ΔΏΥ ὑπ }Ἀ}00 Ὁ]Πη686 [0 ἢ 8 Ργο- 
186, ῆΟ παῖ. δἰγοδαν γοοοης δὰ γοῖ ἰο ἢϊπ|56} Ὁ, 
ἐπγουρῇ (ἢ ἀδαίῃ οὗ (Πγιδί, ἐο ργεϑεπέ ψοι λοΐψ ἀπά 
π«ηδἰαπιραδίο, ἀπά μηγοργουδαδίο ἐπ ᾿ς δἰαἠέ; 1 ψοι 
ἑοπέϊπμε ἴπ ἐἠε ζαϊέὴ σγοιπάοά απὰ εεἰἐἐθαά, ἀαπὰ δὲ ποῖ 
πιουεα αἰτοαν ζ Ὸηι ἐδ ἤορο οὗ ἐδ (Οοϑβρεί." 

Ο Ἕως τέλους, Ἐοδαητη. ΘΧΡΙ 1] 5 δΟΙΉΡΕΤ ; σΟΙΠρδγηρ; 
{ἢ6 ΗΘ. ΠΣ δηὰ εἰς τέλος, Φοῆ. 18, 1. Μαῖιῖ. 10, 
Φῷ, δῃ4 οἰβανῆογθ. Ἀπα ἢ ὨΘΑΓῪ ἐἢθ 88Π|6 ὨΔΠΏΘΙ 
1 15 αηἀογϑίοοα ὈΥ (οὶ 9. [ἢ {ἢ18 πιοαα οἵὗὨ 1πῖδΓ- 
Ργοίφιίοη, ἤσνονογ, {ποτὰ βθοσηδ δοιηοίῃηρ Πρ α δηὰ 
ἰογῖθαὶ. 1 ρτγοῖδσ, ψχττ οἵπον (οι θηίδίοσβ, ἰο ἰῃ- 
ἰεγργαοί ἱξΐ οἵ {πΠ6 πα οΥ ἰϊ6. Αηά 80 11 18 υῃμάογείοοά 
ὃγ Ὑγοϊξ, 

Εἰς τὸ εἶναι ἀνεγκλήτουφ, ““ [ἢδί γοῖϊ ΙΏΔΥ 6 πηδ]4ηι- 
8016. Κύδιβθ γϑίδβ ἴο ἃ β᾽ 2} } Ὁ τι86 οὗ ἄμωμος δῖ 
Ἐρῖι68. 1. 4. ; δῃά ορβογνέβ (δὲ ΗἩρδγοῖ. δχρ δίῃ 1 
ἀνυθύνους. Ηδ 4180 τείεβ ἴο δυῖς. ΤἼ69. 1, 829. 'ΓΠΘ 
86Ώ86 ἰΒ8: ““ ἐἑξαδίδ ἐο πὸ ἐτίαί απά ρεωπιὶϑδήπιθηΐ ;" νοἢ 
πο 468 Δοσορίδησα δηὰ τοναγά. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν 1. Χ., ““1ῃ οΓ δἱ ἴ[Π6 ἀᾶν οὗ οὖν Ιμογὰ," 
1. 6. ἴπ6 ἀδγ οὗ πάσπποηῖ. Οτοί. δηὰ Κναυϑθϑε ἰδκά 
ἐν ἴον εἰς. Βυΐ {Π15 18 ὈΠΉΘΟΘΒΒΑΓΥ, δηά τηἀδοιὶ [8 Γ 
1688 ἀρροβίβ. δὸ [Πδῖ ἴξ 18 υ.561688 ἴο οἷα ετακρέε 
ΟΥ ἐν τῇ ἴον εἰς τὴν. 10 τὴδγ Ὀ6 ορδβεγνοὰ {πδὲ {Π|18 
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ἀεβίσηδίίοη οὗ [6 ἀδν οὗ Ἰυάδριηοηὶ 18 γεαιδηξ ἴῃ 
{πΠ6 Νὸν Τοβιδιηθηί. 

9. πιστὸς ὁ Θεὸς, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ 1. Χ., ““Οοά 18 [Δ] το 15 ῥγοιηῖ868." Α 
βαυίηρ, Κγϑι86 οΌβογνοϑ, ἰγθοαυθηΐς ἢ [Π6 ΑΡοϑέε, 
δηΐ δηϑψοηρ ἰο (η6 ΗφΌγ. ΓΤ ἸΌΝ. [{ 15 4]50 
ἔουπα ἴῃ {Π6 ἡ αϑθίπίοαὶ ΓΠΟΓΒ. (866 δομοοιρθῃ Β 
ΘΧΘΠΊΡ]68.) Δι’ οὗ 15 ἴογ ὑφ᾽ οὗ, ““ὈγΥ ψοπι, ΌΥ τ οβ6 
Ὀαπονοίοηϊ σατο. ᾿Εκλήθητε, “γα χ6Γ6 Ὀγουρῆς ᾿πίο 
1πΠ6 Ομ γιβύδη Οδυγοῇ, ρῥἰδοθά ἴῃ τῃ6 ΨΥ οὗ βαϊνδ- 
οη.᾽" δ66 δοῦίθιβ. [,6Χ. 

Εἰς κοινωνίαν τοῦ Χριστοῦ, ““ ἴο 1ἴπ6 ἐπα {παῖ γοῦ 
τηϊσῃς Ὀ6 ἐροῤμο αι οὗ τῆ6 [δ ον τ ϊοἢ μ6 [48 ἀ65- 
(1η64 ον ἢϊ5 50η," ἄτα. 

10,11. Τα ΔΑροϑβίῖθ ποῖ ργοςθϑάβ ἰο οοπηρἰδίῃ οὗ 
νϑιιουϑβ δοἠίδηια ὙὮ1Οἢ δα ἀΓΊΒΘη 1η (Π6 Ὀοαγ οὗἉ (86 
(Οὐ ἢ δη (ἢ γιϑι14η8, τς (ἢ ἰηΐρηΐ, 1 Ροββί 6, οὗ 
τοϑίογιης σοποοσζά. (Κταυβ6.) ΤΏ Αροβι!ε, ἴοο, 6η- 
ἀφδανουτβ 80 ἴο νηάἀϊοαῖθ {Π16 δ πὰρ] ον οὗἨ ΟΠ γιβείδη 
ἀοςίΓΠ6, ἃ5 ψ6}} ἀραϊηβί [6 διῃιτοι}8 Ὀοδϑίοθγβ οὗ 
Οτροῖς ΡΠΠΟΒΟΡὮΏΥ 88 ἀραϊηβιὶ (Π6 βιρογβεϊουβ 68, 
εἰν ἢ. ΤΩΔΥ͂ μὐθλὶ Ροίἢ οὗ ἐδεοιῃ ἴο [δα ἰτιἢ, νοῖ. 10. 
--οἢ. 4, 91. 

10. διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν 1. Χ., ““ ἴῃ (86 
ὨΔη6 δηά ὃγ (Π6 τηδηάαία δηὰ διιίδπογιυ οὗ “6808 
ΟὨγῖβί σοιημ {64 ἰο τη6." (Βοβαηη.) οαάν., ον - 
ΟΥΟΓ ΓΟΏΔΘΙ8: “ΟΥ̓ (Π6 νϑῆθγα ]α δηά δηἀρδιίηρ; 
Ὠδίηθ οὗ οὖν 1, οτὰ 6803 ΟὨΓ81. Απηὰ Πα οὔϑογνοϑ. 
(τοῦ Εγαϑηγ8), {πὲ {18 18 ὈΘδυ ΠΥ δη ἃ ργοροτὶ 
ορροβρά ἴο {π6 νδγίοιιβ ἢυπιηδη δη68 ὑπο ὙὮ]ς 
[ΠΟΥ ὝΕΘΓΘ 80 ΓΕΔΑῪ ἴο 6 18 ἐποιμβεῖνοβ. Τῇδ 88π|6 
νίονν οἵ (Π6 8686 15 4130 (Δ Κθὴ Ὦγ Γοςκο, νἢο δά ἀ8 : 
“«Α ἴογῃ (δι 1 ἀο ποῖ τοιηθθογ {Π6 ΑΡροϑβί!β εΪ56- 
ΨΠΘΓΘ 11.868 :᾽᾿ ψΏΙΟὮ οὐρῇϊ ἴο ἢδνα τηδάε ἢϊπὶ βαβρεοςοῖ 
{παι 1πΠ6 ᾿ηἰογργοίδ!οη νγὰβ 1} ἐουηάρα. Ὑαεΐ ᾿ἱ 18 
Αἶβδο βυρροτίοα ὈΥ ΕἸβηθσ. Μγ. δίδάβ, ἴοο, δάοριξ 
{Π18 Ἰπιογργοίδιοη, δηα οὔβογνρδ, “ 10 σουϊά ἢοῖ 6 
{πουσῃί, {πὲ ΠΟῪ βῃουϊὰ ἄσγθα 1 ορίπίοη ὑροῦ 
ΘΥΘΓΥ αιεϑίίοη, θὰΐ {Π 6] Ὀοὶηρ 411} τηθθογβ οὗ οὔθ 
ΠοΟΙΏΠΠΟη ᾿οδὰ Ψ88 ἃ ρονογία! ἀγριπιοηΐ ἔοσς {μοὶς 
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τὴ δ᾽ ἰδ] Πρ ““ 8 ρογίδοϊ Ὁπδη ΠΥ οὗὨ ἀ 68: η,᾽᾽ ἃ ρ6- 
ΠΟΙᾺΪ ἀρτθοιηθηΐ οἡ 81} πηδίίεγβ οὗ πη ρογίδῃςθ, 8 ἐουε 
οἵ υηΐοῃ 8δη4 ρα6866.᾽» 

10. ἥνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες. Τῃ τὸ αὐτὸ λέγειν 15, 1 
σοηοοῖνο, ἱποϊυ ρα τὸ αὐτὸ φρονεῖν ; 8ἃ8 ἰη ῬΏὮΏΙ]. 2, 2. 
80, διηοηρ ἴΠ6 ΟἸΔ58βῖς δὶ οἱἰδίϊσηβ δά ἀιιςεὰ Ὀγ ΤΥ οἴϑ., 
Τηυογά. 6,81. Βοιωτοὶ δὲ καὶ Μεγαρεῖς τὸ αὐτὸ λέ- 
γοντες ἡσύχαϑον' ΨΙΏΘΓΘ ἴΠ6 ϑ΄οΠοί. ἜΧΡ 18 : τὴν αὐτὴν 
γνώμην ἔχοντες. ῬοΐγὈ. 2, 624. ἀλλ’ ἐν τοῖς καθ᾽ ἡμᾶς 
καιροῖς, ἐν οἷς πάντες ἐν καὶ ταυτὸ λέγοντες μεγίστην καρ- 
ποῦσθαι δοκοῦσιν εὐδαιμονίαν" ὃς ὅ, 104. δεῖν μάλιστα 
μὲν μηδέποτε πολεμεῖν τοὺς ἕλλενας ἀλλήλοις, ἀλλὰ 
μεγάλην χάριν ἔχειν τοῖς θεοῖς, ἐι λέγοντες. ἐν καὶ τὸ αὐτὸ 
πάντες, καὶ συμπλέκοντες τὰς χεῖρας. ΟἸΠΘΓΒ σοηη6 
1 ἴο ἀρτοϑοιηθηΐ ἴῃ ἀοοίΓη6. Αηα 80 ἴῃ ατϑοκ (οιη- 
πιοηϊδίογβ δηα δδιλϊοσ. Βαΐ [Π|18 18 Δῃ ὕη6116 [1 Πγ118- 
τἰοη οὗ {6 56η86. ψῇϊοἢ [Π6 ΑΡΟοΞβι16 ἢ! πι86 1} τηογα 
ἔν αηἴο] 48 τη τ 6 ποχὶ νογήβ, ἢ ψ Ὠ]οἢ ἢδ ποῖ ΟΠΪγ 
ΒΆΥ5 “ ἰῃδί [Π6Γ6 ΠΊΔῪ Ὀ6 ΠΟ 580 ἢ]15Π1]8 81: 0ηρ᾽ γου,᾽} 
μυῖ ἵνα ἦτε κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ. 
Τα ἰογπ σχίσματα 18 ΒΥΠΟΠΙΠΊΟΙ8 ὙΠ διχοστα- 

σιαὶ, νοτ, 88. δηά ΟΔ]. ὅ, 21. 'Ἰνῆογα 480 οσσαγ8 αἰἱρέ- 
σεις, δεοίδ. Αηά 118 Βαδιηβϑ ἴο ῦ6 [ἢ6 86η86 ἤσγο,Ἐ 
{που ρ ἢ 11 πᾶν ἐποίμαθ ὈΓΟΙΪ8, δηὰ αἰβαρτθοιηθηίβ οὔ 
ΘνΘΓῪ ΚΙιπά. 

Τῆς Δροϑίϊα, σοπεϊπιυηρ (ἢ 6 54π|6 τηθίδα ΠοΓ, ἤθη 
8685 {86 εἰερδηΐ ἰ6γπὶ κατηρτισμένοι, {Π6 ἴογοΘ οὗ ψΒ]ςἢ 
48 θδθη ψ6}] "Π]υϑίγαίοα Ὀγ Εἠβηθῦ δηὰ δρῆβδεὶ. [Ιὲ 

Ἐ 80 Ὧν. Νοίζ, ψῖο οὔδογνοβ : “1 186 ρίδο ἴ.:6 “δολέεπι᾽ 8ρ- 
ῬΘΌΓΘ ἴο ἢδνα οσομῃδίδἰοα ἴῃ ἴΠ6 ἰοττηδίίοη οὗ γεϊϊρίουβ ραγίΐεβ, ἢ ἢ 
Ῥγεϊεημ δὰ ἴο ἔο]]ονν, οὔβ ἴμ6 σδαιβε οὗ 8ῖ. Ραι}, ἀπ δῃοῖθοῦ ἴμδῖ οὗ 
Αμο]]ο8. [πὶ οἤδρ. 1], 18. {Ππ6 σἤδγρα ἰβ σγουηάοα Ὡροη ἴῃ δάορ- 
το οὗἁ πεῖν τοῦς8, νν οἢ δοῖὴθ ᾿δὰ ὙΥδη (ΟΠ ἰηϊγοάυοςεα ἴῃ ἴπ6 
δήτηϊηδίγδίίοη οὗ [Π6 βδοιδιηθηῖ. Αῃηὰ ἴἢ οἤδρ. 192, 25. {πῸ οδῃσα 
οὗ 5. ϊ5Ππ| ἃρρθ8Γ8 ἴο Ὦδνε σοῃβίϑιθα ἰὴ 6 νἱοϊδιοη οὗὨ ἴπδῖ διιθογάϊ- 
παίϊο οὗἨ τεβο ίηρ, πα ἰδίου ηρ᾽, ἀπά ρονογηΐηρ, ΠΟ ννᾺ8 οτὶρί- 
ΒΑ] ἀρροϊηϊεα ἰη ἴπΠ6 ΟΠ υτοῖ. “ Β΄. δι), {(ΠΕΓΕΌΓΘ, τηδὺ 6 ἀοἢηρά 
ἴο Ὀ6 8 ορδῃ νἱο]αίΐου Οὗ ΠὨυ ΓΟ ὉΏ1Ὺ, θη ἰηάϊνυ4}58 δϑϑιιτης ἴο 
τοι βεῖνοθ [6 ΡΟΤΟΣ Εἰ Ποῖ οὗ [ΟΣ Ωρ, πον ΘΟ! οΏδ, ΟΥ οὗ 'ῃ- 
δι Ππανν Γἰϊθ8, ΟἹ οὗἁ ογεδί!ηβ, ἃ ΠΕΡ ἸΏ ἰδ γΥ, ἰη ορμοθϑι θη ἴο 
ΒΟ ἢ ἃ5 ἢᾶνα ὈδΘῺ Εϑίβ Ὁ] ϑμθὰ ὉΥ ΤΟΡΌΪΑΓ Δ ΒΟΓΙΥ, 88 Ὀεΐῃρ ἴπα 
τα ὨἰΒίσΥ δηὰ {πὲ ογάϊδηοαβ οὐ σὴ π 4} οὗ Αροδβίο!!ς ᾿ηϑιϊιτθη.᾿" 
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ΒΗΖΏΙ 65 “10 ΓΟΡΟΙ͂Γ 4 Ὀγοίκοη νοδβοὶ, ΟΓ ἐδβίογε 8 οτῃ. 
νεβίζησηϊ ;" 884 (115 πη ΙΔΡ ΠΟΥ ΔΙ ἀδποῖθβ ἴο το- 
βίοσες σοῃοογά, ψἤ]ο ἢ ἢΔ48 Ὀδοη ἰηἰογγυρίθδα. 

Ἐοϑδημ. Οὔβογνοβ (ἢ δῖ νοῦς 516η18Ώ68 απΊοπ οὗ τ ἢ 3 
οΓ' Μψ|}} ; γνώμη, ορὶπίοη, ΟΥ 16 δαπὶ6 υάριπεης ἴῃ 
βιηἀδιηθηΐα! ροϊπίβ οὗ το! ρίοη. 80 (6 {τγίθ βαγίηρ, 
εἰ Ιάοπι ν6}16, οἱ Ιάϑθῃ 201|6, οἃ ἀδίπππ ἤγιηα διηιοῖϊ8 
οδι. 

11. ὑπὸ τῶν Χλόης. ϑυρδμά οἰκειῶν οὗ {πὸ ἰκ6. 80 
{6 ὅγγ. “ ἀκ ἄοτηο (ἨΠ]οα8." 

1Ιῷ. ΤΠ Αροβιὶθ ἤοῦν ργοσδθάβ ίο πιοσγὸ {}}γ 66- 
50 Γ1 06 1Π 056 ΒΟ ΙΒη)3. ΝΟ ΟὨδ, 6 ΒΔΥ8, Οσ8 ΘΔ51:}Υ 86 
ἰουηὰ ψῃὸ ἀοο8 οί ν]ιϑἢ ἴο 6 ἢ ογοα ψ ἢ οὐθ 
860ἷ ΟΓ ΟἴΠΘΓ, ΟΥ̓ ἀ068 Ὠοϊ ρίνα ἢ18 ΘΒρα6ς!8] δρργουδίϊοῃ 
δη βυρροτέ ἴο {Π6 ΟρΙΠΙοΟη5 οὗ (8 οὐ {παὶ ἀοςῖογ. 

ΤὨδ ἴογιια λέγω δὲ τοῦτο ὈοΪἢ ἴῃ (6 Ναὸν Το8- 
ἰδιηθηΐ, δηὰ {Π6 (Ἰδββῖςδὶ ψυγίιθγ (586 {ἢ 6 ρᾶβ5αρεβ 
οἰἰεά Ὀγ Ηδρἢδ86}) 88 ἴπ6 ἴογεθ οὗ Ὄχρίδἰπιηρ δηΐ 
ΤΊΟΓΘ ἜΧΡΓΟΒΒΙν Ἰηαϊσδίηρ ναὶ ἢδ8 ὈΘΘη ὈοἔΌΓΘ Βοπι6- 
ΨΠδι ΟὐὈΒΟΌΓΟΙΥ 84,4 ; δηἀ δΏΒΥΘΙΒ (0 (ἢ 1,1 5οί- 
ἰοθέ, πἰπεῖγαπι, ἤοο εδέ. (Κταιι86.) δο ατγοίυ8. Απά 
{Π1|6 19, ὕρο {π6 τ ῇοΐθ, ἃ σογγοοΐ βιαϊοιηθηΐ οὗ {Π6 
ἴογοθ οὗ (6 ρῆγαβα; Ὀὰΐϊ ᾿ξ πΙΔῪ ΠΕΓΘ βρη, “1 
[681 {Π 8, [Πδς οη6 οἵ γοιυι βᾶγν8: [ δὶ οἵ Ραυ],᾽ ὅτε. 
Ἕκαστος ἄοο5 ποΐ πηδδῆ δυθγῳ οπη6, Ὀυϊ 11 18 ΟὨ]Υ ἴσ 
θῈ πηάἀετγείοοά οὗ {πΠ6 φομεγαϊέψ. Λέγει ἰ5 ὀχρα!ηρα 
ὈΥ ϑδϑίῶϊογ δηὰ Κγδιϑα σίογἰαέαν, ““ γτοίθβαϊ τῇ σοη- 
ταπιρέυ)." Βὰξ {Π|8 15 ὙΔΏΘΔΟΙΩΩ ἴοο τ. ΤΠ6 
Β6Ώ86 Β6618 [0 Ὀ6 ““ῥΓΟΐδ8868 {ῃ158.᾽ [ΙἬηἡ ἐγα Παύλου 
80Π16 βιι υϑδηξινα 15 (0 Ὀ6 Βῃρρ 164, οἰζ Ποῦ μάθϑητες ΟΥ 

ὑς. 

ΕΠ ᾿Εγὼ μὲν εἰμι Παύλου----ριστοῦ. ἾΏΘΓΘ 18 ΒοΠγ6- 
(δίης ΒοΓα δὲ ψῃϊοἢ ὈοΙἢ δηςίεηΐ δπὰ τηοάσγῃ [ηΐογ- 
ῬΓεΐεγα ἤᾶνο βίυρἰ θα. [ 48 θθθη τῆουρῇξ 80τΓ- 
ρυβίηρ (παι αι], ὙΠῸ 80 αἀἰδοουηξδηδηοσά ἃ}] βοοίδ- 
εἰσ, βϑῆουϊα τηθηςῖοη ἢ πγ561 848 (ἢ 6 Ὠδδά οὗ 8 8θοῖϊ. 
ΤΠδὶ “»οϊίοϑ διὰ Ῥεῖεγ βῃουϊ ἃ ἤανα ὑθθῆ ποδάβ οἵ 
δοοῖδ [ΠΥ {ΠΙΠΚ ἱπιργοῦδῦ ]6 ; δηὰ οὗ Οήγίδέ [( σδῃ ἴῃ 
ὯῸ 86η86 Ὀ6 ζοηςοινεα. Ἠδηοσθ τϑηΥ δηίθῃϊ δης 
τηοάσγη Οοιηιηρδηίδίοτϑ (ὨἰηΚ {Ππαὶ Ρδυ], ἔγοιῃ τη ν}}- 
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Πρ 655 ἰο Ὀτίηρ ἰογναγά (6 γθὰὶ Ὡ8ΠπΠ|68 οἵ (ῃοϑό 
βϑοίδγιβῖβ, ἢ88 υϑεἀ ἤσετ]οι)8 Οη65. Αηά {Π6Υ γοΐδυ 
ἴο 4, 6. μετεσχημάτισα. Βιυιῖὶ {παᾶ| ρᾳ584ρ6 15 4υϊξε οὗ 
ΔηοῖΠοΓ πδίυγα. [δα δίοισ, δηά Κτιδαυβθ. ΕΙ. 
ΝΟΥ ἀο68 ἴῆθγθ 866) ΔΠΥ͂ Γθάβοη ΨὮΥ Ρδὰ] βῆοιυ] 
ἀοβίρηδῖθ νᾶγίοιιβ β6ςίβ, ὨΔΠΊΕΘΪΥ οἵ (ἢο86 ψῇο ρῥτο- 
[οβϑ8θαὰ ἰο δήπογε ἰο Ραυΐ, οσ Αρο]ο, ὅζο. Τῆογα 
τηὶρσἢς ΡῈ, δηὰ ἀουῦι]658 ψογο, βθοίβ διηοηρ πα (ο- 
ΓΙΏΓΠ 48, δηὰ γοὲ τ[πἢ6 ἰδθαοῆθιθ ἴο ῃοπι [1686 
ΡΟΓΒΟΉ8 τἀ ποεϑὴ, πσῃῖ ὑ6 Ππ|ὶ8ὰ ἀαγα οὗ, ογ δ 
ἰθραϑὲ ποῖ σοιιηϊθηβϑηςθ, ἤθη. ϑδοὴβ πηὶρηϊ Ὀγεῖογ 
Ρααυ!ὶ, 48 Ὀδίηρ {ῃοῖγ 3 γδέ ᾿πβίγυσίογ (πᾶ πλοῦ ῥτγο- 
[οι τη γε] ριουβ Κηον]εῖσεα. [561{.); οἴἤοτθ, Αροὶ]- 
108, 88 θοίηςσ πιόοῦο οἰοημπθηΐ {Π41ι) Ῥαὺΐ : ἀπὰ οἰ ῖβ, 
Οορἢ 85 (ἰ. 6. Ρείθγ), οη δοσουηΐ οὔ ἢ18 ἔδιηθ, ογ ἴῃ- 
ἀιιςαα Ὀγ β8οπηα οὗ ἢἰ5 ἀ1861]ρ165 ψἢο δά σοπια ἴο (ο- 
ΤΉ, δη νῆο, 6 πᾶν ϑιρροβθ, ψου]ή Ὀ6 οὗ {δε Ζ20- 
ἀαϊζίηρ ΟΠ βείαπθ. Ηδησθ Ῥαὰ] τοίδγβ {86 Β]Δπιδ 
ἢοῖ ἴἰο [ἢς ἐσδαοΐογβ, Ὀὰΐϊ το (Π6 Οὐγὶπέλίαπο. (ο- 
86ηπ|.) Α5 ἰο ἴῃ ψογὰβ ἐγὼ δὲ Χριστοῦ, {[Π6Γ6 5 η΄ 
πδοϑα ἴο σδης6] ἴῃ 6πὶ, ΨΠ ἢ Ῥδᾶγοθ, οὐ ἴο γρδά Χρίσπου, 
ψ ἢ ΒΟΠΕΘΥ δηὰ Μαγκίαπα. ὍΤῆδν ἅγο, ἃ8 ἢ οβθῃπ,ι. 
οὔϑευνθϑ, ποῖ 10 Β6 ἀπαθγβιοοα 88 Ἰηνοϊ ν!ηρ᾽ ΔηΥ σ6π- 
δεν, Ἵ Ὀὰϊ δαάσιὶ ἰο σοιηρίεοίθ }6 ἐπυπηεγδίιοη οὗ 
56ςἴϑ. 
ΤὨορονα νίαν οὐ {6 βιιδ]εοι (πο βθθιης τῃ 6 

6580 οι 64) 15 4130 ϑΒῃφρρογίβα ὃν τοί, νῆο ἢδ8 
1ΗΠυδιγαΐῖοα [6 5686 ἴοι 8η ᾿ηςογαϑίίηρ ραββᾶρα οὗ 
ΟἸΙΘα. Εοηι. Ερίβϑι. δά (οἱι., ψῃϊοἢ ρῥ]αίη]ν γοΐδγϑ ἰο 
18 }18 ΝΦΡῪ 5ίδῖα οὗ δϑδιγβ ἂὶ (σογϊηϊῃ : ̓Αναλάβετε τὴν 

ἘΞ ΧΨΠΙΌγ, ἴοο, ἰπ τεδαϊαιίοη οὐ (ἢ 8 Ομ πίοῃ, οὔϑουτο : “Ὑηδῖ 
{π|6 153 πόα βαϊή, ποῖ Όγ ἃ βοιίου οἵ πϑηλεβ, Οὐ" βεγϑοῃϑ, ἡ ἀδὺ ὙΠ οἢ 
1η6 Διρμοβῖὶς ἰαχεὰ (6 δεαάβ οὗ τἢ8 δεοίβ διιιοηρ ἰῃ6 ΟΟγπι απ; 
δυῖ {πὲ {Ππ|ὸν τϑα]γ ἀἰνϊ ἀφ ἀροὴ ἴἢ656 δοσοιηῖβ 18 ονϊἀδηῖ, Αἰγεέ, 
ἔγοτω ὅ8ι. δυ] 8 (Ὡδωκίηρ (ὐοὰ {πὶ πα Ὀαριϊ 26 90 ἔενν οὗ ἤσαν, ἰδϑῖ 
πεν δου βανε οοοδβίοῃ ἴο 88ν ἢ6 Ὀδριϊζεὰ ἰπ δἴ8 ον πδπς, βηὰ 
80 τὰς αἰΞκοίρ]68 ἴο Πἰιηβεὶῖ; δεουπαἰΐν, ἔοὴν [ἢ Ψψογάβ, ἰδεῖ πὸ πιδῃ' 

Ἰἴογν ἰῇ σῆθῃ, ἔοι 8}} ἃ γοῦτνβ, ννυβεῖμογ, αι, υγ Αρο ]ο, οὐ (6- 
Ρἢ55, οἢ. 8, 91 δι 42." 

-“ 90 ΓΠεορμῆγ]}. 168. Οὐ τοῦτο ἐγκαλεῖ, διότι λέγουσιν, ἐγὼ δὲ 
Χριστοῦ" ἀλλὰ διότι οὗ πάντες τοῦτο λέγουσι. 

νοΐ, ΝΙ. ͵ ΒΕ 

΄ 
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ἐπιστολὴν τοῦ μακαρίου Παύλου τοῦ ᾿Αποστόλου" τι προϑ 
του ὑμῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ἔγραψεν ; ἐπ’ ἀληθείαο 
«νευματικώς ἐπέστειλεν ὑμιίίν περὶ αὐτοῦ τε καὶ Κηφά καὶ 
᾿Απόλλω, διὰ τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσθαι" 
ἀλλ᾽ ἡ προσκλισὶς ἐκείνη ἧττον ἁμαρτίαν ὑμῖν προσήκεγκεν" 
προσεκλίθητε γὰρ ̓ Αποστόλοις μεμαρτυρημένοις, καὶ ἀνδρὶ 
δεδοκιμασμένῳ παρ᾽ αὐτοῖς" νυνὶ καὶ κατανοήσατε, τίνες 
ὑμᾶς διέστρεψαν. ὅ66 «αἶἰδο Δ ΒΙΓΌΥ, δηὰ οϑρθοίαιν 
Θο 6Γ, ἴο Πο86 ορ᾿ηΐοη, πόψόνογ, (που δαορίοά 
ΌΥ Βοβρητῃ. δηά οἵϊιθγβ) 1 οδηηοί δββοῃϊ, Ὠδιλοὶ 
(ῃαι ὈγΥ Χριστοῦ 16 ἰο Ὀ6 υπαοτΙϑίοοά 8 ὀὁγοζλεον ὁ 
ΟἈνϊδέ, ταϑδηϊηρ ὕαπιος : ΜὨϊΟἢ 15 80 ἀδνοϊά οἵ 
ΡΓΟΌΘΌΙΠΠΥ, τὲ [018 ηοῖ ψογίῃ Θη]γρίηρ ὑροη. 

ΑΒβ ἰο τῆ6 ογάεν' ἰῃ ψῃϊοἢ τἢ6 Ὠδηγ685 ἃΓ6 ρυΐξ, οὔ 
(818 (Π6γα ἢ858 Ὀδθθὴ πιο υποργίδ ἢ βροουϊδίίοη. [1 
8 μἰαϊη (πὶ Χριστοῦ 15 ριυι ἐασέ, ἴογ [ῃ6 Ῥῃγροβα (88 
Τποοάοτγοις οὔβεγνς8) οἵ πηοῖα βίγοηρῚΥ βῃθνίησς [86 
4 5 γα! οἵ σοηϊοιπά!ϊηρ (6 αἰδοῖ ρ]65 δηα {Π6 τη85- 
ἴεγ. Αῃὰ {ἰ18 18 Θβρϑοία!ν δηϊαγρθα οὐ ἴῃ [6 Ὠοχὶ, 
ψογάβ. 

18. Τίς Σρτορτίοθιυ οὐ (58 ἰδοίίουιιβ βριγ 18 
ανηοθὰ ὉΥ ἔνοὸ ἃιρυπιοηίθ. (Κτγαυβ6.) Οὖ' γϑίδες 
ἴῃγβθ, δοοογάϊηρ ἴο (γα! 8. 

,. 18. μεμέρισται ὁ Χριστὸς ; ““8ΔΓ6 ἴδ6Γ6 τηογα ΟΠ γὶβί8 
(δὴ οπδ; ἰ85 ΟΠ γίϑέ 8ρ0|}{ ᾿πίο ϑιιῃάγυγ ρᾶγίβ. 80 
ΤΒΘΟΡΙΥ]., Μεοηοοῖ.., Τιτίμυ8, δηὰ ἰἢ6 δοβο)δβίβ. 
ΤΠ18. Ἰηἰογρτγοίδείοῃ, ονανογ, (πουρῇ δυρρογίοα ΌῪ 
ΕἸϑπθγ, βΒ661η8 [Δης 1] δα ργθοδσίουβ. Ὁ θγ8 χῖνα 
τ[Ὧ6 ψογαβ ἃ τη ϑίδρ μοῦ οδὶ 8656, ἱ. 6. “15 [06 πιγδίϊοαὶ 
ον οὗ (Ὠγιϑί, παπλοὶν 18 ΟὨατγοῦ, ἀϊν 64," 80 
Βεχα, Ριβοδῖ., δηά Μϑοκηϊρῃι.--- 8, ἤονονοσ, 
Β6 6:18 [τρ!ἃ δηἀ ἱπαρροϑίίθ. Το θε8ὲ ἑουμάθα 1η- 
ἰρερΓγϑίδίοῃ βθθ8 ἴο ὕ6 τπδὲ οὗ στοῦ, δίοι, ὅθ 8)- 
θὲ, ἢοβθηπι., δηά τηοϑὲ γθσθης (οτητηθηίδἴογβ, Ὠδῖη 6] γ, 
“15 τῆ ἀοοέγίηπο οἵὗἩ ΟΠ γιϑῖ, ([η6 σορροί, δια. 

Τῆς ῬΗΠοΪορ βία. πογα σοιηρᾷγθ Ῥοϊγθ. 8, 18. στα- 
σιάφσαντες γὰρ πρὸς σφας ἐμερίσ σαν, οἱ μὲν πρὸς ̓ Αριόβα- 
δον, οἱ δὲ πρὸς τὴν Λαοδικὴν. Ηεοτοάίδῃ, 8, 10. ἥτε περὶ 
τὰ θεάματα αὐτών, ἣ τὰ ἀκροάματα φπουδὴ Φιλονεικώς 
ἑκάστοτε ἐμερίϑφετο. Ἠο]οάοτγ. 7, 4. διεσπᾶτο τὴν. δια.- 
νοίαν, καὶ ἐμερίϑετο εἰς τὴν πρὸς ἑκάτερον ἐπιθυμίαν. 
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“88, μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, 1. 6. “ ἀϊὰ γου 
ΟὈΔΗῚ Γοπ ἰϑϑίοη οὐ 5}}8 δηα δἱοποπιθηΐ Ὀγ Ῥαμίϑ 
Νο, ὃν Ολνοέ." 

᾿ς 19. καὶ εἷς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσϑητε ; ““ὙΤ6ΓΘ γοιι 
δουπά ΟῪ Ὀαρίπιη ἴο ΟΟΘΥ {π6 ἱπ]αηοίοη8 οὗ απ" 
οτ “ὁ Βα θαρεϊΖοά ἰο, ογ ἰο 1ῃ6 Πδπ16 οὗ, Δ οπβ," 
ἦδ, ἰο ΒῈ θουπά, ος ἴο δίπεά σποϑβοῖῖ, Ὀγ τῆδὲ ἔογη, ἴο 
ὉΡδΥ ἐδ γο ρου 8 ̓π] τιποῖοη8 Οὗ ϑυςἢ ἃ ροζβοῃ, νῃ6- 
{πεν οὗ (ἢ οὐ ργάσισθ. δοο Μαῖι. 28, 19. (ἀπά (6 
τοῖα οἱ ἐδ! ῥᾶ585αρ6.) οι. 6, 8. Οἱ]. 8, 26. σσηι- 
"ΠῸ νὴ ἢ ἀοῖβ 8,16, 866 αϑο Μδοκη. ἀπά ἔοοκό 
ἢ Ιος. 

14. εὐχαριστῶ τῷ Θεῶώ, ἄς. ὙΠ[ὁ6 ρῆγαβα τησϑὲ (1 
μη), ψ ἢ δοιιίογ, Ὁ 185, δη πηοςῖ τοοοηὶ (οι- 
τηστιίαίοῦβ, Β6 (ΚΘ Πῇ ἃ Ῥορπίαν 56η86, ἔογ : “ἰ 6χ- 
ΟΘΘΟΙ ΡΥ το]οῖτα :" δὴ ἰἀοπὶ ποῖ σοπῆποα ἰο {Π6 8η- 
«ἰοηῖ, δυϊ ἰουπα αἶ8ο0 ἴῇ πηοβϑὲ τυοάθεῃ, ᾿δηριαρο8. 
᾿Απά 50 [ἰξ 19 υπάεγβϑιοοα Ὀγ (ἘΠ γγϑβοϑί. 

ἜΠ6 Αροϑί]α πιδὰπ8 ἴο 58}, {Πα 5 ΘΠ Θτη165 νου 
ἶγηι [086 ἃ ἔδίτ ὁσοδϑίθη οὗ σοπδιηρ ΠΙηΊ, 5. 1{ ἀ6- 
8'γοῦβ οὗ πηακίηρ ἴ0 ΠΙ ΓΘ ραγ 58η58. 1 5 οὐβεῦνοά 
ὃγ (Ἠτγγϑοϑβί. δηά ἘΠΙΘορἤν!., (παῖ Ἐἢ|]5 πλϑὲ ποῖ Β6 
ΠΟ ΓβοΘα, 89 τηρδηΐ 10 ἐορτ οϊαίς δαρέΐδης, Ὀαϊ το 
Ἰοννεῦ εἶα σοπςσοῖξ οὗ [ἢο86' νῆο ννογα ργοιὰ οὗ δοηΐογ- 
ΤΉ ρΡ: τὸ μὲν γὰρβάπτισμα μέγα, τὸ δὲ βαπτίξειν οὐ μέγα. 

ἴδ Ογίϑρυβ πογό πο Ἰθηθα ννᾶ8 {86 συΐοῦ οὗ {πὸ 
ἐγθαδορυε, οἵ νῆϑη ψὸ γοδὰά ἰὴ Αςΐβ 18, 8.; δηὰ 

Ρη8, ῬΑ} 5 ἢοβϑῖ, ν ἤδη ἢ νγὰβ αἴ (ον πίῃ, 16, 29. 
15. ἵνα μὴ τις εἴκη---ἐβάπτισα. ΟΥου5 ἤσγα, ἂς 

οἴϊεη, τεῆποϑ ἴϑθο πιροῖ, ψῃ θη ἢ δᾶγ5 δα ἢ ἵνα 
ἀδησίοθ, ποὲ {Π6 ἥἥπεης δὲ ζαοζὶ, «οα οἰοίμην, 56 
ενυεπέαηε. Νοῦ 15 ἢθ6 ννγγδῃϊθα 1ἢ βϑιροβίηρ {παῖ 
Ραδὶ Ὠοπἤ δε ΠΙΠΠ5 6 ΒαρίΖεά, Πογ εγηιείεα απῦ ἐο δ 
δαρέξεει ; (νᾶ ψΆΙΘΝ βου ηρ σαπ Ὀ6 τογα ᾿πλρτο- 
Βαῦ]6Ε. Νὸο νίον8 οὗ οδυϊΐοη δηὰ ρῥγιάσηοο οοσα!ά 
}π5Ὲ ΠῚ διοἢ δὴ ΟΠ, 5810." ΓῊ6 ΡοΪδιη οᾶ86 18, {μὲ 

᾿Ξ Βιυνηοῖ, ἐπε, {πη Κ8 {πὶ π6 Γοδβοη Υδγ Ῥαι] Ὀαρι πε 89 
ἔετωη νν88, Ὀδοδυβα Ὀαμίϊϑπι ννγα5 ἀοἰαγοά [}}} βοῦν οοηβίογαῦδὶα ἴηι 
αἴξον σοηνεγβίοη ἴο Ο  γιϑι δ, ἀπ τΠδιῖ {πΠ6 Αμορῖ]α ἀΐὰ ποῖ βῖδυ 8ὸ 
Ιοπρ ἴῃ ἃ Ρίδοε 88 ἴοὸ ἀο τ. Βυΐ, 88 δοάατγίαρε ονδεγνες, ἰζ ἄσε 

Ἁ ἃ 



4.4.4. 1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1. 

Ῥδι] ἔογοϑαν [ἢ 6 Ῥοββ Ι ΠΥ οἵὨ βυςἢ δὴ δβροσβίοῃ, δὰ 
τοοῖ 1}}18 πιθᾶϑυγα 88 (ἢ6 68. δαδρίβα ἴο ρῖνα ΠΟ ςο- 
Ιοιιγίο . ὅὍο Οτοί., Τποοάογοί, δπὰ Ὠ)οΐάακγ. 

16. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Σ τεφανᾶ οἶκον λοιπὸν οὐκ 
οἷδα---βαπτισα. 1 αββοηῖ ἴὸ  ο[, (πὲ ὈΥ ἤομδα ἃτδ 
Πογα ἱπαϊοαδίοα αἷΐ ἐδο ζαπιέίψ, οὗ ἜΘΟΥ δρο, 86Χ, δηά 
οσοηάιίίοη ; 8δηὰ ὙΥΟΪΓ δηᾶ Ψιγηρ. ΟΌ88. ὅδογ. 1, Φ, 
6. Ρ. 81. τρί ν πηαϊπίδίη ἔγοηι θης 6 [ἢ 6 υ86 οὗ ἰηΐαηΐ 
θαρίΐβπι ἰη {πΠ6 ρει! ἶνε Ουγοῆ. Ὑ οἱ ἔ ἀΡΕΪΥ Δρρϑβϑίϑβ, 
ἴη ῥτοοῖ, ἴο ἰσπαῖ. Ερ. ρ. 91. ἀπάβομαι τούς οἴκους τῶν 
ἀδελφῶν μου σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις. Οη {18 5Βυδ]6ςεΐ 
866 ἴῃ τηδβίου]ν Ὠιββογίδίίοῃ οὗ δ εεῖβ. Μαζί. 28. ἤἥη. 

Λοιπὸν οὐκ οἶδα -- ἐβάπτισα. ἼΠΙ5 185, 485 τοί. 88 γ8, 
8Π Βραπονίλοσὶς ργἱογὶς αἰεί. Λοιπὸν, ζωγέδεον, δ6- 
αἰ(ος; ἃ8 Δοίβ 27,27. Οὐκ οἶδα εἰ, “41 Κπον ηοἱ ν»Πλ:ο- 
ποτ. ΑἥΔΦ ρἤγαβα ἱπαϊοδίης δ᾽ ᾿οαϑὶ ὠποογέαϊπέψ, 
δΔηῃἀ βῃοενίηρ, (ξουμηθη ορϑβογνθβ, ἴπ6 {Π||6 ἰπίογοϑὶ ἢ 
ἰοοῖκ ἰὴ {6 τηδίϊοσ. ΜΟΙ] Γ᾽ ΡΑγΓαρὮΓΑΒβ6β ἢ 1 8 υη- 
σοηϑβοίουβϑ οὗ ὈδριϊΖίηρ δὴν οἰἢογβ.᾽" 80. δϑιηϊογ: 
“ΨΙΧ δγυϊίγον, ἀπ ον] ἀὰ." Αηηά [ἢ6 ἔογπιοσ [ἢ η κ8 
{6 εἰ ἀοε58 ποῖ ἱπίδγ μηποογξαϊπέψ, Ὀυΐ τᾶν 06 ἴδκθη 
ἴον ὅτί.- ΤΠ 8, Ποννονου, βθοη8 ἴο δ6 ἃ πιοῖα βΠ|Η, 
δηᾷ 18 ἤθσθ :ηδατη 85:06; 8]η6ς6, ἤθη δϑϑοοσίδίοα 
1} οὐκ οἶδα, εἰ οδΔηηοί θαζ ᾿ΠΠΡΙῪ δοηιθ ἄσρτθα ΟΥ̓ μη- 
οογξαϊπίν. ΝΟΘΙΓΠΕΓ 18 ἰἤθγα ΔΏΥ γΓθϑϑοη ἰὼ δζρέαϊη 
αιυαψ ϑυςσῇ ἃ 8686; 8ἴης6, 85 )οάάγ. οὔβογνοβ, (6 
Οχργαβϑίοη οὐ ὑποθγίδ ΠΥ ἃ8 [0 βιιοἢ ἃ δος ἰ8 ὈῪ ὯὨΟ 
[Π64Π8 Ἰηςοηϑίϑίοηϊ ΜΠ Ἰηβρίγδίΐοη, ἰη (Πδὲ νίαν δηά 
ποίϊοη οἵ [ἴ ψ ῃϊοἢ Π6 ἢδ8 βίδιθα 1π ἢϊ8 ΠὨΊβοοιιγβα οἢ 
{πὶ 80δ]6οΐῖ, Δηῃοχϑά ἴο ἢ18 ΕἈπΉΪν Εχροϑίῖοσ. [ὲ 
15 ορβογνϑά ἴοο, ὃγ Όγ, {πὰξ δί. δι} 8 1πηϑρίγα- 
(΄Ιοἢ, οΥ [)΄νΊη6 885᾽5ίδηςθ, ἴῃ τ ηρ ἢ158 ΕΡΊ8116, ἀὰ 
ποί γοδοΐ ἰο δὴ ἰῃίογιδοη ἰῃ βυοἢ (Ὠίηρβ 88 (686, 
δι ΟὨΪγ ἰο ἀϊγροῦ Πα ἰηῖο 4}} ἰγυ ἢ ἢ6 γγᾶ8 ἴο ἰϑδοὺ 
ὑηΐῖο (ἢ6 (ΠΟ 68." 

ποῖ Ἄρρδδν {πὶ Ὀαρίΐδπι ἱη ἰ(ἶ686 681}16β8ἰ δινὰ ρυγαϑι ΔΡῸ5 τγδϑ Ἰοηρβ' 
ἐεἸϊαγεὰ ; δηὰ ἴζ ἴ8 οευίδίη {παῖ [ἢ 8 σδιιθα οου]ὰ ποῖ Δ Κα γυῖδοα δα, 
88 θα] σοπιϊπιιοα αἱ (οτγιηἱἢ εἰσ ῃδθθη τοηΐῃ9. 

ἘΞ 80 Ἀσβεππι. “΄ Θευπνευστία Αροβίοϊογαπι, ὨΟηηἶδὶ δά τεϊ σὶοηΐθ 
ἀοοιγῖηδη ρεγιϊυϊῖ, πος ἐϊα οϑῖ ἰηι} }Π!ρεπήδ, αιιαϑὶ αἰ δ1} οἷα τηθιηο- 
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17. οὐ γὰρ ἀπέστειλε---εὐαγγελίδεσθαι. ΤῊ 15 ἴ0 
06 υμάοτγβίοοα (Κ6 πΔΩΥ ΟΥΠΘΓ ΘΧΡΓΘβΒΙΟη8) οοηρα- 
ταξὲ, 1. 6. ““ηοΐ ρῥΓγΠΟΙρΡΑΙν ἴο Ὀδρί!ΖΘα :᾿ Ὁ (48 
ϑοποοίίρ. οὔβογνθ8) δαρέΐδηι τοῖὶρϊ Ὀ6 δαἀπμ!ηἰδίογοά 
ὈΥ οἰἤογβ ; Ἐ δυΐ (ἢ6 οΠΙοῖ οὔσο οὗ [6 Αροβι]68 νν 88 
εὐαγγελίβεσθαι. Νον εὐαγγελίϑεσθαι ἤστο, ἀπά ἴῃ 
ἸΏΔΩΥ ΟΠΟΓ ρ8888ρ68 οὗ [6 Νὸν Τ οβϑίδιηθῃϊ, βίρη 68 
“0 ἀεἸ]ίνοσ, οἵ ἰβαςῇ, [Π6 ἰγυτἢ8 οὗ (ἢ6 (ὐο8ρο]." 
“ΤΠ Αροβέία ἢονν (οθβογνοβ Βοβϑηιϊη.) ρ48568 (0 

8ἃ νἹΠΠΠΙσδίϊοη οὗ ἢϊ58 ἀοσίτιηθ, δηά (ἢ6 τηρίοὐ ἢ ἢδά 
πάψος ἴῃ σοι πηϊσδίηρ [ἴ. ὉΡ ἰο εἢ. Φ, νοτ. 2, 
6 ἐγϑδίβ οὗ ἴη6 ῃδίαγο οὐ ἢ18 ἠοσίσιηθ, 8ηα ἀθοϊαγθϑ 

(δι {815 ἢ6 ὁδηποῖ δοσοπμηοάαίθ ἴο {πΠ6 ρῥγο)υά!ο68 
οὗ Ἴδη, 80 88, κα Ῥβουάο: Αροϑίῖ6β, ἴο Κϑορ ουΐ οὗ 
ΥἹΟΥ͂, ΟΓ Βορ ]ϑέϊςσαῖα ννῆδί νψουϊά 6 ογθὰ ἄἀονπ ὈΥῪ 
ἸΏΒΏΥ, Δη4 866π| ἴο [ἢδπὶ [ὈΟ]]8ηη688β.. Τἤθη οὮΔΡ. 
4, 8. 8644. ἢδ ἀεία15 τ1Π6 πηοῖ Ποα Π6 ἢδά ρυγϑιιαιὶ δἱ 
(ον! ἴῃ ργοδοῃίηρ (Π6 αοβρε].᾽" 

17. οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἴοΓ ἐν λόγῳ σοφίας, ΟΓ λόγω 
σοφῷ, ΟΓ λόγοις σοφοῖς ; 8ἃ8 ἴῃ 2, 18. ἐν δίδακτοις ἀνθρω- 
πίνης σοφίας λόγοις, ΟΥὈ 8ἃ8 Ρεί. 2, 1, 16. σεσωφισ- 
μένοις λόγοις, 1. 6. ποί ψῇῆδί ἀρρθαγθὰ ἴο πη Ἰβᾶγῃ- 
1η:Σ, ἀουπΊεη, οἰοαιθησθ, ὅθ. Εογ τπουρσῇ Βοβθηη). 
Γοραγάβ [ἢ6 λόγῳ 88 ἀδηοίίηρ, 80] οἷν {6 δω)εοΐ, 
88 αἰ δι] ηρπ]ϑῃδα ἔγοπι ἢ τυογάς ; δηα ΟΥ̓ 6Γ8 πη 6τγ- 
βίδηα (8 ογαέυγψ, δῃ ἃ οἴ πο γβ ὀραὶη, {Π6 ρλϊέοδορμἠὶοσαί 
8Δη6] γλοίογίοαΐ αομηιθπ Μ Ὠϊοἢ αἸ8{Πηρ 8:66. {6 δο- 
Ρἰδβίδο, γεῖ ᾿ξ 8668 ἴο γαΐδι, ΠΊΟΓΘ ΟΥγ 1688, (0 αὐέ οὗ 
8686. [1 5 ΜῈ]] ρδγαρῇγαβθα Ὀγ ὙΠΘΟΡΉΥ]. εὐγλωτ- 
τία, καλλιεπείᾳ. 

17. ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. ΒγῪ {6 

τἷδ οχοίάειθ, διιΐ δοβ ἰαίεγε ροίυ ββεῖ. " Απὲ Ηδυπηδηη (ἔγοη «0.8- 
ιἴ0.} οὔβεγνϑβ: “Ἡυΐυβ γεὶ ᾿πέογμιδίο δ ργίναίδμι γε ρἰομθηι εἰς 
Ῥειτί πεῖ, υἱὐ ἸΙθαγιπὶ 811, Πεὶ ἤσπγει), αυοὰ Αροϑβίο!! Ἔχρεγῖὶ ϑιιηῖ, 
ἘΒΕγΘ ΕΙΣ σανεγεσὶ ; δὰ ρυ Ομ} νΕΓῸ σοὶ οηΐβ ἔοσπη δι) ΠΟη μεγ- 
ἱππεῖ, θεοπνευστίαν 50] }}εἰτὰ ἀσδογίῦεγα." 

τ Αμα (ἢ ε86 (649 Ὠοαήγίαρε 5805) ἱπβεσίογδ : [ἢ 18 οβῆοα σεαυϊτίοις 
Ὧ0 ΘχίΓΒΟΓαΪ ΔΓ 80}}}|68, ἀρὰ Ὀεΐηρ, δἰἰεη 66 (αἴ ἰοαϑῖ ἱπ)πγογβί ἢ) 
ψῖτ ἢ δοῦλα ἱγουῦϊα δηὰ ἱποοηνθηΐίθηοθ." 80 Ἐοβθθημι, “’ Βαμί δηγι8 
ρεῖ ᾳυοταϑ θεῖ ἱμπημ]ογὶ ροίογαί, δῖοι 1}}1} ἃ Ῥεῖγο οοηνογεῖ ἴῃ Ῥεηΐε- 
οοϑῖθ ὩΟΏ ΟἸΠ65 δὺ 'μ8ο διεγιηῖ Ὀαρίζαῖ! ; δἵἴ ῥγεθαϊοαῖίο τοὶ δσαῖ 
τοαχίτδ αἶστα Αροδίο]ϊς, εἰ πιαχίπηο οι Ρεγίουΐο σοη)υποῖα." 
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σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἰ8 τηρληΐ (6 ἡσοίγίηα οὗ ἐδ6 
Ἄστοβε οἵ (ῃγιβῖ, (μ6 ἰγυι}8 οὗὨ {Πς (ὐοβρεὶ, δββρθϑείδι  ῦ 
1ῃ6 [χληἀδιιοηΐαὶ οΠ65, οὗ {π6 8δογιῆσς δηὰ ἀραδίῃ οὗ 
ΟἸγῖδὲ ἔος ουγ βίη. Κενωθῇ, “ διου]ὰ ὃς ἀδρτίνεα οὗ 
ΗΒ ΡΓΟΡΕΓ ἔοτοου ; κα τ1ηὴ6 Ηφῦγ. ΦΥ͂. Τῦθο- 
ΡΥ]. ἀχρηστὸς καὶ κένος εὐρεθῆ. Απάὰ ὃς 8αιῃ τὶν 
Δηηῃοίαῖθβ (οἰ οΗγ ἔτγοπι ΟΠ γυβοβί.) ΟἹ Σ}}6 ρϑϑβαρθ, 88 
ξΟ]]ον8. ᾿ 

“ΗΓ {π6 Αροβιϊοῳ δά ργϑαεδιεὰ ἐν σαῴφία λόγου, 
ΒΟ Ψου]α ἢᾶνᾳ ὈΘοη ἰθὰ ἴο 880 ἰδὲ (6 ν ϑχγοισῇς 
ΟΥ̓ΘΓ τηϑ ὈΥ {ἢ ρογϑιιλβδίνηθβα οὗ ἐποὶγ ογϑίοσυ, δ 
Ἠοΐ Ὁγ (6 ρονϑγ οὗ {8 ρεγβοῃ ργϑαοῆρα : ψῃ ἢ 
του ὰ 6 ἐ 6 ̓ Π}ΌΓΥ 8η4 1088 οἵἉἨ ἐπ ογυς ρα «6808, 
Βαϊ ργοδομίης ψ ἢ ΡορθΪδγὺ δ ρ] εἰν, (ΠΘγ βου ο 
{πᾶι {π6 ογιοιβοί ἐ6818 ἢ] ἀοπο ἰἢ6 ψ οἷς." ΤΤΠρ- 
ορην δεῖ. {θη ργοσθαάς ἴο {ΠΠπβίζατα 1Π6 κεν. ὈῪ (ἢ6 
ΠΟ] νης οσδηῖρίθ. “Α Οτεεὶς δεῖ τὴ σοποθγηίης 
βοῖηθ ἀϊνίπο ἰγἢ5 ἀθονο ΤΥ σομῃργοῃοηβϑίοη. 1Εἶ 
αἰίοιηρε ἴο ργονς [8686 ἔγοῃῃ 50] ο(ϑύη δὰ μϑβεθθα 
νυ ϑίοτη,  58.8}} 8ηον μὲν μτοαϊμοδα; ἴοτ Ὧ6 ΓΟΆΒΟΩ 
σϑη γον {πεβθ. Απὰ 80 {{Π||9 Ὧγ Ψοβ Κηδε8 Μ}}} ἃρ- 
ΡΘᾶἂγ ἴο 8 {}16 ἐρεαΐπε88 οὐ ἰδὲ Οὐοπρεί, δη ἃ 16 πιοβὲ 
ἐπηρογίδηϊ (Γ1189 οὗἁ [0 Ψ}}} ἀρρϑᾶν θιὩΡ(Υ διὰ νδίη." 
566 3180 Ῥμοίυ8 4ρ. (οι )., ψ᾿ ἢ0 δχρίδιπ8 κεμ, ὈῪ 
κατευτελίξεται ; 4. ἃ. “Ῥ4ὺ] ψὰβ ποῖ βρηΐ ἰο ἰρδοἢ 
ἐβδηι ρῃ ΘΟ ὮΥ, οὐ γμοίοσγις, οἱ εἰοάυθπσθ, δὰΐ ἐγ ἢ}8 
οὗ ἔλν δίφίον μηροξίδῃςσθ, 8ἃ9 ϑῃονίηρς (ἢ δἰοηδιηςης 
ον 9'π, οἵ πηϑρίῃοά ὃ. νοΐ διοποιηθηί ἔοσ βίῃ δηᾷ 
τεσοηο!δίίοη ψ1} (ὐοἡ οου]ᾷ ὃ8 δἰϊαϊηοα.᾽ 
ΤΠ ἅθονο τηυϑὲ Ὦ6 σοηβίἀ6Γοα 88 οῃ ον ΔρμΠ ς 8 ]9 

ἴο {π6 “1)οεέΐδδ; ἴοτ, ἃ8 οαᾷ. οὔδβογνοϑ, διηϊάβϑε 8}} 
{π6 ὈϑαιὉ]} 8 ρ] ον νοὶ ἃ ἄθορ σοηνίειίοη οὗὨ 
[6 (σοβρ6] ἰ6πα6ἀ ἴο ριοάμοο, ἴἤθγτα νγὰ8 τοοπὶ ἰεξ 
ἔογ 1Π6 πλοϑῦ τηδη}]ν δηἃ ποῦΪα Κιηὰ οὔ οἰοᾳφυξης 
ΜΠ] Οἢ Ἐογοίογ (ἢ 6 Οἰ γιϑείδη Ῥγθδοῆογ 5ῃοι]α ἰφθοιιτ 
ἴο τιᾶκα πδρϊίααὶ ἴο ἢϊπη.᾽᾽ δα Μοβῃοίῃ, ἔςο]. Ηἰἴϑι. 
οἰτϑὰ Ὀγ δ΄'ααθ, δη4 σοηβι]ῖ δεῃοοίίρ. Ηοςν. ΗΘ. δὰ 
τῃ6 ττγιίθγϑ ἵπογα αυοϊθα. 

18. ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ, ““{π6 ἀοοίτγίηρ αἴ 6 
εοἸΗχίοη οἵ ΟἾ γιϑί, δηὰ τπ6 θοηῃοῆϊα ἐἤδηςσα γο- 
ἀουηάίπρ' ἰο (Πτιϑι4η5." Ταῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία 
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ἐστι. [( ἰὰ τιρθεἶγ τουματκοὰ ὃῪΥ Ὑποοάονοι, ἐδαὶ 
ἀπολλυμένοις 15 ρὺ ἴῸΣ ἀπιδιροῦσι; Βη4 σωδϑομένους, ἴοΓ 
πιστευόντας, ἰῃϑ᾽ {Π18 (8άγ Π6) ἀπὸ τοῦ τέλους τῆς 
προηγορίας τίθεις. 80 Οτοί., ψἴο ὈὔΒογνοβ: ““ Εθιη 
ἀεηοῖδί οχ οἴδβοίυ ;" βίηςθ ἴἤσβ ψῆο αἰ 5θ 6! 1] ον τπ8 
Οὐοερεϊ, ρεγίβῃ. δ68 Ψοῆ. 8,18. Τῆυϑ ἴῃ Φ (ον. 9, 
1δὅ δηὰ 1. πηθῇ ἃγξὲ ἀϊν 64 ἱπίο {Π6 σωϑομένους δΔηά 
(6 ἀπολλομένους. τηδγ, [ῃ6ῃ, ρϑγαρῆγαβα {88 : 
ἐς (ρ {ῃοβα Ψῇῆο (Ι5θ 6] 1ονθ, δηα γο]θςοῖ (ἢ αὐοβρεϊ, δηι] 
{Πδγοίοσε ρογβἢ, ὅζο., Ὀὰϊ ἴο [086 Ψ»ῆσ ΒΕ] να δηᾶ 
ΘῇλΓΑσΘ ᾿ἴ, Δηἃ γα ὉΠοΓΘῸΌΥ βανθα." Απὰ [ἢ {Π6 
ΒδΠ8 ΠΔΠΏΘΓ (Π8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ἃΓΘ ἰῃίογργοίθαά ὉγῪ 
Οι υ8. 

18. μωρία ἐστι,“ ἴξ ἐς ἐσ ἴῃ6π|, 1 ἀρρεαγς ἴο {δϑιη, 
[Ο]]γ, προ ίοινπθεν 80 Τηυοσγά, ὅ, 41. τοῖς δὲ Λακε- 
δαιμονίοις τὸ μὲν πρῶτον ἐδόκει μιωυία εἶναι ταῦτα. 16. 
ΟΡΗΥ]. (γοῦν Ομ γγβοβί.) ἤθγθ γν6}} γοιηδγκβ, {πὰ} 5016 
ὉΠ θ 6] ανεγβ ἰη ΟΟγη[ἢ ἀοε ἀρὴν 8814 : “1 18. [ὉΠ] 
ἴο ργεδοῦ ἃ Ἵσγιοιῆθαά (ἀοά : ἔογ 1 6 δά Ὀθθὴ Οοά, 
ἢ νγοιϊὰ ηοί ᾶνα βϑυθδγαά [}]τη86} ἴο Ὀ6 οτυςϊβοά, 
Βαυΐ Πα 0 ὁοι ἃ ηοῖ 6βςδρ6 ἔτοπὶ ἀδαι}}, ον σδῃ [16 
δ6 τγαϊβοά τοι {Π6 ἀδαὰ Ὁ “Νον (οοηςίπα68 ΤΠ δο- 
ΡΠΥ].) [Ὁ ννδ8 1 Κοῖγ ἐῃδὺ 6] ν ΓΒ σου ἃ θ6 Θχίγθπηο! Υ 
"γα ρηδηῖ δῇ {ἢ 686 ραγνογβίοηϑ, Τῇ Αροβι]ο, ἔδαγο- 
ἔΌΓΘ, πΙΘΔῊΒ ἴο ΒΔΥ : Β6 ποῖ ΒΓρΓΙΒΘ : ὉΓ ἴο {086 
10 ἅΓῸ ροΡ Βῃ]ηρ, ΘΝ π΄ {Π6 Τη68η8 δῇογάθα Ὀγ αοά 
ἔοτ βαϊνδίίοη ἀρρθᾶγ ίο 6 [Ὁ}}γ. 1 ολὴ ΟἾΪΥῪ γε όν 
ΤΥ Γοδάογ8 ἴο [Π6 δάπηϊγαθ ]6 ΠΠι|8έγα!οη8 οὗ (Πγγϑβοβῖ. 
γἴο σομηπθης88 8 τθοβὲ δἰοηθδηῖ ΗπΗΪΥ τϊὲἢ {ἢ 6 
ΓΟ] ον ίηρ ΘΧαυΐδιῖ6 Ραβ8δρθ (Ρ. 266.) Τοῖς κάμνουσι 
καὶ Ψυχοῤῥαγοῦσι καὶ αἱ τροφαὶ αἱ ὑγιεῖς ἀηδεῖς, οἱ φίλοι, 
καὶ οἷ προσήκοντες τ ἀθε καὶ οὐδὲ γνωρίξονται πολλά- 
κις, ἀλλὰ καὶ ἐνοχλεῖν δοκοῦσιν" οὕτω δὴ τοῖς τὰς ψυχὰς 
ἀπολλυμένοις συμβαίνειν εἰώθη' τὰ γὰρ πρὸς σωτηρίαν 
φέροντα ἀγνοοῦσι, καὶ τοὺς κηδομένους αὐτών ἐνοχλεῖν νο- 
μίϑουσι" γίνεται δὲ τοῦτο οὐ παρὰ τὴν τοῦ Ἰλγανος 
φύσιν, ἀλλά παρὰ τὴν ἐκείνων νόσον. 

ἼΠ6 86η86 οὗ δύναμις Θεοῦ ἐστι 18: “11 15 αοὐἶ᾽ 5 
οὐ τί! τηθᾶη5 οὐὁἨὨἁ ἁ δοβϑίονιηρ ΒΑ νϑ!ο Οἢ πιθῆ: 

ΓΒΘΟΡΗνΙ. 171. ἀχρί αἱ: δοφίαν ἐμφαίνει ὁ σταυρός" 
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δυνάμιν μὲν, ὅτι θανάτω θάνατον ἔλυσεν. ΠΕεριουσία γὰρ 
δυνάμενως, τὸ, πίπτοντα νικᾷν" σοφίαν δε, ὅτι τούτω τῷ 
τρότῷ ἀπολωλότας διέσωσε. δὸ Ο,τοΙυ8. 

19. γέγραπται γὰρ, 1. 6. “80 {πὶ νῇῆδί 18 τ ίδη 
(ΌΥ 18. 29, 14.) δ θ6 ἤθγὰ δρρὶ θά." ὍΤΠΒ ραπβαρα 
οἵ [8414}} ἰγθαῖβ οὗ {ἰἸὸ 4136 ργορ!)δθῖβ, δῃηα εν] σουη- 
86 ||οὁγ8 οἵ ΗοζΖοκιαῖν, ν ̓ γὸ βθοιηθά ἰο {ποιηβοῖνοβ ψ 86. 
ΤΙ6 ψογάβ γα αιοίβα ἔοπι ἴῃ 6 δερί., (566 ϑυγθη!}8. 
ΟὨ Θιιί. ρΡ. δ6Φ0.), δῃηά 5ἰσῃ νυ: “1 ψ}}}} ἀδβίγου δηά 
γτυβίγαία ἴΠ6 νυ βδάοπι οὗ 1Π 6 ν"]86, δῃηά Ὀγίηρ ἰο ποιρὶ 
(1ῃΠ6 υπάοτϑίδηάδίης οὗ {Ἐπ6 ρῥσγηάσηις Νον ΌὉΥ {ἢθ 
«οἶδ Δ ργμάθηξ τὸ ἤεγα τηϑδηΐ [ἢ 086 Ψῇο δϑέπι 80: 
πα Ὀγ ἀπολῷ δηἀ ἀθητήσω 15 πιεδηΐ: “41 Ν|]} τη ΚΘ 
{πεῖν [γ᾽ αν άθης." ᾿Αθετέω 18,1 {Π1ηΚ, ΡΓΟΡΘΙ͂Υ ἃ 
αν ἰθγπὶ, δηά 8]:ρῃῆθβ ἰο αὐγοσαΐα οὐ τορϑαὶ; δηά 
ἤθηςΘ ΘΟΠΊ68 ἴο 5:5} }ν ἴῃ ἃ ρσϑῆθγαὶ ΨΥ υὲμι οὗ αμίο- 
γἱαέξαέοηι ααἰπιογθ. ὅδεα ὅς]. [χ. ΒΥ σοφία [8 
ἤδΓΘ τηϑδηΐ τΏθγο ἢππηδη Ὑ]Ἱβάοη,, δπα Θβρϑςίδὶν (Πα 
βογί οὗ δγιαιίοπ ἰῃ νοῦ ἀπ6 Οσθθκβ Ἔβρεςί δ }}Ὁ 
Ῥγ θὰ {πϑιηβοῖνοβ. [ἢ {6 ρϑγα 6] 181 σύνεσιν ἰ8 83γ- 
ΠΟΠΥΠΊΟΙ8 ΝΠ ἢ σοφών. ΤῊ νογά, οἰΐξδη βίρῃ!ῆεβ, Ἰη 
(ἢ6 (ΟἸαβϑιςαὶ νυγίϊογθ, ψνῆαΐ ψ }} οἶδουον; ἃ8 ἰῇ 
ΤΗυογα. 3), 857. δηὰ 1, 84. συνετὸς ἄγαν. ἼΠΘΟΡΉΥΪ. 
γν}6}} ρδιδρῆγαβθθ ἀπολῶ τὴν σοφίαν ΟΥ̓ ἀνόνητον ἀπο- 
δείξω, ““5ῆμανν 115. ᾿π0 ΠῚ, δη ἃ ΤΠ ΌΙΠΥ ἴο ἀἰβοονοῦ 
(Π6 πηοάς ὈὉΥ ψηϊοῆ ΠΙΔΥ δ6 «αἰϊαϊηθα ρᾶγάοῃ δηᾶ 
διοῃοιηοηΐ ἴογ ἢϊπη, ΓΘοοηςΠ] δἰοη νι ἢ αοἀἄ, δηά {Π6 
Ὀαδβϑίηρβ βργϊ ρίηρ; ἔγοπι 11. 

420. ποῦ σοῷός ; ποῦ γραμματεύς ; ποῦ σ. τ. α. τ. 
ἼΠα56 νογ 8 ἃγ6 α͵80 ἃ ((μοἰδίίοη ἔτοπὶ δοιὶρίυΓΘ, οΓ, 
δὶ ᾿ἰοαδαϑίῖ, (ογπηθὰ τοίη 11. ὙΠΘΥ ὈΘΑγ ἃ βίγοηρ σοὸ- 
86 δίδησοα ἰο 138. 388, 18. ψἤθγο {Π6 γα 18. {6 8816 
ροϊηὲ ἴῃ ποῦ---ποῦ. (866. Θυτθηθι8. Ρ. δῥΦ. δηὰ ᾽- 
ἰτηρα ἴῃ ἰος. οὐ  ΒΙ0γ.) 

ἴῃ βιονίηρ {Π6 1η6ΠΠἸςσΊ ΠΟΥ οὗ πυπίδη νυ βϑάοπι ἴῸΓ 
(Π6 ΡΌΓΡΟΒΘΟΒ ἴῃ αιοϑίίοη, [Π6 Αροβέ[8 185 απαοιβίοοά 
Ὀγ 1Π6 ὑὕεδῖ (ὐοπηπηθῃίδίοῦβ ἴο βῖΓ Κα ὑοίῃ δἱ ἰῃς (ἀθῃ- 
116 δηά τπ6 76 8 νι βάοπι : δηά ἢγβὶ, {[)|6 [ὈΓΠΊΘΓ, 
ΌΥ σοφός, ἢ οἢ ψογὰ 15 ψγ6}} ἐχρί αἰπθά Ὀγ ΤΠΘορΉγ. 
φιλόσοφος. Νον {Πο86 διποὴρ (Π6 Οσγοοκ8 νῆο 8Ρ- 
νἀ {Παηηβοῖνοϑ ἴο 116] }]6οἴτια], Θβρθοία !ν πιογὰὶ δά 
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ΘΙ ΟΆΪ, ΘὨΠΌΪΓΙΘΒ, 6ΓΘ ΔΗ ΓΙ ΘΏΕΠΎ οΔ]]6 ἃ σοφοὶ, νηΐ οἢ 
ΔΏΒΨΟΙΓΒ ἰο ἴῃς Ηοῦτ. ΘΠ. Τῆι {Π6 βονθη ψ 88 
6 ΨοΓῈ (δἰ θὰ οἱ σοφο. Αἰδογναγάβ, ἤοόονονογ, 
80 ἢ ΘΠ ἶΓΟΓΒ. ΜΈΓ οΔ]16ἀ φιλοσόφοι. Ὑοἱ [6 ἀθονὲ 
86 οἵ σοφὸς ΤΏΔΥ Ὀ6 8841 ὩδνΕΓ ἴο ἢανα θεδη αἱα 
Ια δϑί 6. 
Τῇ γραμματεὺς 18 ΡΪΔΙΏ]Υ {πΠ6 Δεν 5 “ΘΌ, νῃϊςῇ, 

Οτοῖ. οὔβογνθβ, ἰῃ ἴῆ6 ΗΘ] ] 6 ηϊ 8014] ϑβίγ]6, ἀδηοίαὰ 8 
ΟἸυϊίίαη δηὰ Π]Ιδίογίαη ; ον 1Π ἃ σογίδιη 86η86., {Π6 
ψον 58}. βογῖθ68 ψ γα Ὀοιῆ. 

Βγυ συβητητὴς ατοί. υηπογβίδηἀ8. ““Δὴ ΘΧΡΙΟΓΟΓ οὗ 
ἰῆ6 ψόοῦκϑ οἵ πδίυτγα," λγδίσια : Δ ἢ6 γϑίδγβ ἴο 
Βαγυοὴ δ, 28. οἱ ἐκθητοῦντες τὴν σύνεσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 
Βυΐ τῆθγο {Π6 δχργαββίοῃ ἰ5 ἀϊἔἜδγοηί, δηὰ {Π6 σοιῃ- 
ῬΙοσίοη οὐ ἴπ6 ψῇοϊα ρᾶβϑαρα αἀἰ551: η}} 8. ΒΒ Θβι 468, 
ἀιώνος Μουϊὰ ποῖ ἢᾶνα δὴ {Π6 ἴ6γπὶ δ ρ] ογθα, Ποῦ 
ψ οι] (ἢ6 τοῦτου ἤανα Ὀδοὴ υϑ8864. Μογρονορ, {86 
(θγ συξ. Β'ρη!ῇ 65, Ὠοΐ 8η ἱπφμίγον, Ὁ 4 αἱδρμέον". 
ΤΠ 86Πη86, ἴῃ, 8: ὙΠΘΓΘ 18 {Π6 διεδέξθ αἰἱδριεέον οὗ 
1.18 ψοῦ]ὰ οηἶγ, (ἢ6 ϑορλϊδέ, ῇο τοϑίβ οὔ τῆϑσε ἢυ- 
τηδῇ νυ βουὴ Ὁ 866 ἴῃ6 (οπηπιοπίβίουβ ἃρ. ΡοΪα δηὰ 
νοΪῖ, δῃὰ ββϑροςΐῖ4} }ν ΕὨΠ]6γ, ψ ἢο (ἢ σομηοη ψ ἢ 
ντιϑίυ8 Μίβο. ὅδογ.) οὔβοῦνϑϑ [δ΄ βϑυςσἢ Δὴ ΟἿ6 ν 88 
οἰ] βα Ὀγ {6 Ἡθῦγονβ ἸΟΥΤ : δηα ἤδησθ {Π6 τηγβε!ς Δ] 
Δα διορογῖοαὶ (ομηπηρηΐδίοτβ οἡ δογίρίυϊα ΨΈΓΘ 
ἰοσπιοή ΤΟ. Αμπά 80 ρββο]. Αἀν. δ. 1, 201. 
δά Τἰρμιίοοι." Τ]1686 δηά οἴπογ Ἰδαγηθα ΠΌΑ] 
δα ΟἾλΓ8, ὨΟΘΝΘΓ, Β66Π), ἃ8 υ80.8], ἴο ΟΑΓΓΥῪ [ἢ 6 τηδί(6Γ 
ἴοο ίδλτ. (ΟἸγυβοβί. δηὰ (ἢ6 ατθοῖς (ὐοιηηιοπίδίογβ, 
νἱ1ἢ τΠΟΓΘ πάρι ἀπ, τοίογ 1 οἤϊοῆγ ἰο {δ ἰθηι}}6 

ἘΞ Απὰ αἴε0 ϑοδοείίρεη, σγῆο οὔϑεγνεβ (δὶ (πδδ6 συφητηταὶ, 
ἘΞΟΓ, σγεγα ΡΈΓΒΟἢ5 0 ἀεάυςοα ἔοι ϑογρμίαγα τὔϑην 8] εροτὶ- 
58], ἀπαρορίοαϊ, τηγϑιϊοδὶ, απ σα Ὀ 4] 8115 86 868, δι) τογθονοῦ σου] 
ποϊὰ δβυςῇ διῦι]6 αἰδρυϊαιίοη8 οοηροεοσγηΐηρ; ἴπε δευτερώσεις ἀπά 
πατροπαραδότοι ἀξδογεα8 δΔηἀ ουδίοτη8. Απηὰ Πα δα 8: “Ουΐδιι5 Γε-᾿ 
8 εοήδαηι τηοήο 5:0] μ᾽ δοοθδηῖ, ἃς ἴθι ροτίθυϑ Ὀανθαγίὶ5 εἴ οὈδουγία 
ϑοποΙϊαϑοτὶοὶ, αφυ! Τεο]ορίαπι εἰ ΡΠ ]οϑορΐδγα ἴδπα δι 1} ἰὸν οἱ δουῖὰ 
Ῥτοροδιεσυηῖ, υἱ νἱχ ᾿ρεὶ βεϊγεηῖ, αυϊά δἰ δὶ νοϊυδτίηι, ϑεὰ ει 
πϊτοιηυα οἱ Ζυδεβδοτατα οἱ ϑοο  δδιοογυτλ ψευδοσοφίαν διυ δι 
δεῖς, υἱ, φῃοδ δηΐα ἤδέηΟ Γο[ἴδγε, δυῖ πάθην οΟπίγβαΐσοσα ροίεγδῖ, 
Ῥοβίεᾳ μυ]εὲ εἴ 5'πε μεσίσυϊο ἱγτίἀθγεπίωγ." 



450 1 ΟΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ, ΟΗ͂ᾺΔΡ. Ε, 

βυθτ}6 ἀϊπρυύδηΐς Δηὰ δορἢϊεί5, τοῦς λοχισμοῖς καὶ ἐρεύ- 
ναῖς τὰ πάντα ἐπιτρεπόντας. ἴ 8668 ΠΟ Γοράϑ0η ΨὮΥ τῆς 
ΑΡροβι]8α πιδὺ ποῖ ὕ6 (βουρξ ἰο πᾶν ἱπ νίεν [ἢ 8 
συϑητηταὶ, ὈοΤἢ εν ἰ5ἢ δη (Σ6η1116. ΓΓΒδῖ τπ6 Αροϑι!ς 
μεά ἐπα ἐαέέδν ἴῃ νίαν ἈρρΘδΓΣ ἴσοι τ αἱ (ὉΠ ον 8. 
Ου {ἢ ἔογοθ οὗ ἢ ποῦ ἐστι (δημπηοπίαξογβ ἀγὸ ποῖ 

αυϊῖϊα ἀρτοθά. [{ [5,1 «ἈΚ, ἃ μορμίαν' ρῇγαϑε, δπὰ 
υ6εὲ δχρ δηθὰ ἴῃ 8 μορμίαν πιαηδεν; «. ἃ. “ δ δὲ 
88 '6 ἀοπο: ψηδὶ ἔτι σδὴ ἢ6 βιον Νοῃδ." 
Οἱι, “Ης ἰ8 ἢὯο ΨῆσΓα; ἢ6 σδηηοί βἰηον ἢ 8 δεο.᾽ 
566 τοί. 

20. οὐχὶ ἑμώρανεν ὃ Θεὸς τὴν σοφίαν τ. κατ. Οἡ ἴῃς 
56η86 οὗ [686 πνογάβ, (6 (ομηπιοηίδίογβ νδίΠ} Ὁ Ροτ- 
ῥἷεχ (μὨθιηβεῖνθβ. (ὅθε Ροὶβ.) Τῇῆδ ϑιτρ]8 ἔγυτῇ 15, 
ταὶ Οοά, ὈΥ ργοιυϊ μαι ηρ ἃ ρίδη οὗ βα᾽ ναίοη πἢϊοῇ 
ἢο0 ἢυμηδη ψ᾽ϑάοι οουὰ ἢδνο ἐευΐϊδεη, τηυςσῇ [685 ὅὉ- 
οοπιρἐεἠεα, 88 {ΠΘΓΘΌΥ ρ]δοοά ἢ ἃ βίγοηρ ροϊηῖ οὗ 
γίον [6 ψοακηθδ5 δηἀ [ηοἰἶῆοίθηον οὗ πιογὸ Πιυηδη 
ν ἰδάοι ἴον ([ἢ6 ρυγροβα οὗ βαϊνδίίοη. δὸ ΤὭΘορΡἢνΪ. 
171. ἀνενέργητον ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν οὔσαν ἔδειξε, καὶ 
ἤλεγξε μωρὰν, ὡς μὴ Ἰσχύσασαν εὐρεῖν τὸ ἀληθές. 

91. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ, ὅς. ὙΠ6866 ποτγάϑ, 
ΤΙνοορἢν]. δπὰ (γ! υ5 οὔϑογνθ, βῆθνν (ῃ6 σαδθ τοὴν 
(οἀά ἀϊὰ 80; δηά ἃ Ὄχερείοδὶ οὗ {π6 ργθοδάϊηρ. 
“4 Ἐὸγ δέποο, οὐ αὐέεν", (ῃ6 νογὶ ά, Ἔνθ τῃ6 ν"1868ῖ, δά 
ἔαι]οα ἴο δἰϊδίη 4 Κηον!εάρα οἵ σοά, δηὰ ἃ ποι οά 
οὗ τϑθοοῃς!!διίοη συ τἢ Ὠϊπ1." 
ΤΠ ἐσχργθβδίοη ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ 18 οὗ υποογίδϊη 

Ἰηἰογργοίδ!οη. (566 ΡοΪΘ) νογϑβί., Πρσῃιῆ, αηα ΗδΓΑΥ 
δχρία!η : “1 ἰποοϊορ!ἃ βυᾶ εἴγοα [26 0π|, 5 ρί ΘΠ, 
ὦ δὰπι ἤδου, ἤρθη δυσίογομμ, 864 οὈ]δοίιη.᾽ἢ 
18, Ποννονοῦ, 866 ΠῈ8 ἤαγβῇ. δοῃοοίί. εχρίδίηβ 1: 

“« ΡἢΙΠΟϑορ απ 48 αἰνίηα, Πείᾳφυα ἀοημπὶ αϑι." 
Τῆς Ὀ6εῖ (ἰοπηιηθηΐδίοΓβ ΔΓ ἀρίδοα {Πδῦ (ἢ 6 γα 15 δὴ 
ορροδὶἐίυη θοίνθη 1818 ρῇγαβα δἃπά [ἢ6 οπθ υϑὶ ἀἴογ, 
διὰ τὴς σοφίας. [1 πηιιϑὲ, [ {Π1πΚ, θη “(6 νι ϑάοιῃ 
οὗ Οὐοά, 848 σοῃϑρίουουβ ἴῃ ἢ158 ψοτίκ5, Ὀοΐϊἢ οὗ ἠδίΓο 
δη4 γονοϊδίοη." ὅ6ο Οτοῖ., ΒοΖα, δηὰ ὕοἹ ἢ, δηὰ 68- 
ΡΘοΐδ ἢ Υ 4 ραϑδβϑρα οἰϊεα ἴγοπι 85. 46 Οτῖχ. [ἀοἱἹ. 
εἰοἀ Ὀγ ὙοΙ , δηα ἴδγα γϑίογγοα ἴο ὃγ δϑίδάαβ. 



Ἷ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, 1. 25] 

ΩἹ, διά τῆς σοφίας. ΤΊ, 88 ἀρρρδγβ Τγοῦ {ἢ 6 δηΐς- 
{8:6 518, τη 8} βρη! : “ὈΥ (Π6 ἔογοβ οὗ ἐΐϊβ ον ν1δ- 
ἘΡΝ Σοφία ἀδιηοίε8 ἰπέδ!] οί]! ΘΠ υΓΥ οὗ Ἔν ΤΥ 
ϊηΐ, 
91. εὐδόκησεν ὃ Θεὺς, ““1πουρῇς ρσοοιΐ, νουο βαίδα, 

ἀδογοθὰ :᾿ οὐ “"1ἴ ρ]οαβοὰ Οοά’ θ6 ἴμκε 12, 28. 
σα]. 1, 1δ. (οἱ. 1,19. Διὰ τὴς μωρίας τοῦ κηρύγ- 
ματος, 15 ἴον διὰ κηρύγματος μώρου, "" ὉΥ ἃ (ὐοβρεὶ νἢϊςἢ 
ν 88 ἱπουρὰς Ἐ ΌΠγ, ογ ἰοο ϑἤη658, ἃ8 θοὶηρ ἀδνοία 
οἵ 4}1} (ἢ [Π6 ψοτὶα ᾿ς] ] 6 ν]863οπ." 118 ρθγαβρο- 
Ιοσγ, νοῦ, ἰξ τὴῦδὲ ὑὈς6 δαπη θα, ραγίακοβ οὗ ἐδ6 
Ρορίϊςαὶ οαβῖ, 18 ἱομ!ηα ἴῃ {ἢ 8 (]α55108] ψγῦδγβ, ἐδοιρἢ 
σὨΙΘΗ͂γ ἴῃ {Π6 Ὠγαπιδ ϊβίβ. 866 ογβί. ἢ], ὅϑὅδοσ, 

41. σώσαι τοὺς πιστεύοντας, ““ἴο ρίας ἴῃ (6 ψἂγν οὗὮ 
ϑαἰ ναί᾽οη ἴῃο56 {παὺ 80} Ὀ6Ι16ν6,᾽ ν!Ζ. ἴῃ {πΠ6 ἀοο- 
{168 ργοροιυηάοά Ὀγ 118 ργεαολίηρ. Ο [6 ῦονς 
ΒΘΏ56 οἵ σώϑω 1 ἢᾶνα ἰγοαϊδα οἡ Μεαίΐ. 1, 94Φ. Ἐτοῖα 
{Π6 υδ6 οὗ σῶσαι ἴῃ 1Π6 Ἰαἴ6Γ ρᾶγί οὗ {Π18 δεημέεη ες 
δὶηπιομεδνῖς, 1 οαῃηοῖ μπὲ (πη Κ ἰΠδΐ ἃ οἾΔι156 15 ἰοῖϊ ἴο 
6 βῈΡΡΠ ρα ἴῃ {π6 ἔογιπθσ τ θη Γ ; Ὠδιηεὶν δὲ τοῦ 
Θεοῦ οὐκ ἔγνω. “ Κπονν ποῖ (σοά, ἢοΣ (Π6 πι|ο046 οὔ μγο- 
ΡΙ πδιηρ δίῃ, (Δ ΘΟ ΒΘ4ΙΘΏΓΙΥ πηυϑὲ ἢανα ραγβι δα). 
δε ΥΒΌγ 5 Ἄσχοοι]δηΐ δηηοίδίοη. 

2Φ͵ ἐπειδὴ καὶ ᾿Ιουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι, καὶ “Ἑϊλληνες 
σοφία ξητοῦσι. 1ὴς Αροβίία πον βονβ ὈῚ νψἢδέ 
σᾶι56, δηά ττουρῃ ναὶ πε ποιίηον ἰἢς 
ον 5 ποῦ θη]6 188 τηθη θο]αναά, 

Τῆς ψ6νν5, [Ὁ 18 9814, σοιιχλὲ α δρη. Ηον 80} ἰΐ 

ἘΞ Αἢ δχϑιηρίο οὗ (ἢΐ8 ἤριγα οοουῖβ ἰη ΤὨπογά, 6, 17. Τ' ὁ, 848, 
6. Ἑάϊι. Βεκίκ. οὐκ ἀκρηστὸς ἤδη ἡ ἀνοία, ἰ. 6. νναϊ γοιι εαἰἱ ἀνοία. 
δο αἰδο βορῆ. Δηιρ. 96. ᾿Αλλ' ἕα μὲ καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν. 
Δοὰ Εἰ. Ἴγε. 8397. ἀλλ᾽ ἐγὼ μόλων», ὁ μηδὲ εἰδὼς, οἰδίπους ἐπαύσα 
γυν. 

Ἵ Οὐ δἷγπδ; 88 ϑοῆηα Μ55., νεγβίοῃβ, δηά Ἑαϊτοπ8 τοβά, νυ ῃϊοἢ :9 
τοςοίνοαὰ ὈΥ ΟΥεβΌδοῦ; δυιῖ ἴοο0 ΓΑΒΉ]Υ, 1 (πη. ον ἰποιιρῇ [ἢ 6 
δι Ποσὶ τἶθϑ ἴῃ ἰΐο αν δ ΓΘ δ γοῃρ, γεῖ, Δ8 ἴο Μ95., τ αἰ εσθοησα 
8 80 5:6 }} (Ππαὶ (δοῖγ φηιποσῖγ 5 Ὀυϊ 9 σης; δηὰ [παὶ οὗ ἴα εις 
δ'οῃβ ἰδ οἱ αιξα υῃοχοερί!οὨδὉ0]6 ἰαβι ΠΟΥ ἴῃ δυο 8 886. Β6- 
εἰά6β, ἴῃ 6 σογητη ἢ ΈΡΟΡΕ 18 ἀεἴεπάοα ὃγ ἐπέεγμαΐ εν ἀΘΏςθ, 85 νεοὶ] 
88 οτίεγπαὶ ἰρεϊϊπιοπῃ. ἘΟΓ ὨΟΠπΘ ΘΟ ΓΟΑΘΟΠΔΌΪ ἢᾶνα ἀξδὶγρὰ 
ποτε ἰὨΔη ὁπ6 διιοἢ σημεῖον" 



δῷ 1 ΓΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1. 

ΤΩΔΥ δ δοκοά,. Ηδα {πεὺ ποί θεθη ἔδνοιγοα στ ἢ 
γηαὴψ δῖρηβ, Ὀοΐῃ ὀχ! 6α Ὁγ Οἢγϑὲ δηά {ἢ6 
ΑΡροϑβι]εβὃ Ὅτι: θὰϊ ποῖ ψἤδῇ [Π6Ὺ ργορθυὶγ ς8]16ἀ 
σημεῖα, ὉΥῚ ψΠΙςὮ (ΠΟ Ρ τηθδηΐ δὴϑης ὕγονι ἀθαυθη ; ἃ8 
ἰηῃ Μαῖκ 8, 11. (σῆθγε δ66 (6 ἢοΐ68.) Τῆθγο ψθσο 
ῬγοῦδΥ {ἢ 0886 ψηο ἀαβιγθαὰ 806 διιοἢ βρη 858 ἐδεὶγ 
ἀο]νογαηςα ἔσοπῃ ἰἢ6 Βοιηδη γοκα, ΌὈΥ 8 ἰῃίδγροϑι- 
(οὶ δἰ πη αγ ἰο {π8ὶ ψ ΠΟΓΘΌΥ {π6 Ποβῖ οὗ Ραγδοϊ νγᾶβ 
βυἀάφηϊν ἀγονηρα ἴη τἢ6 Βεα 868 ; οΓ ἰΠαῖ οὗ δβηηδ- 
οἤ ΓΙ θ᾽8 ἉΓΏΥ, ἀοϑίγογθά ἴῃ οη6 πἰρῇῃϊ : Οἵ βοῃη6 βυσῇ 
ἃ8 (ῃδἱ οὐὁἩ Ὀὑγοδά Ὀοίηρ; ρσίνοη τῃδ6πηὶ ἔτοτη ἤδθανθῃ : (ἢ6 
δύη βίδησίηρ 51}}}, το. Ηον ργοηθ {π6 ζ6.Χ8 ψεγο, 
ἴῃ 8}} ἀρθ8, [0 δϑὶς 0 ϑυοῖ βίβηβ, βδογεὰ ἢ βίογυ 88- 
ΒΌΓ6Β ι.5, Δηά (6 ἘδΌὈΙηΙ 4] ̓ υτιἰρ8 σοηῆγηι (ἢϊ8. 
866 δοβοείίρ. Ηογ. ΗδΡγ. δηά α͵3ο ϑοάαγιάρο. 
- Ἕλληνες σοφίαν ϑητοῦσιν. Το ΑΡοΞϑ:16 ἤθγο ὄὌχςεῖ- 
Ἰοηεν βκοίςοβ (ἢ6 ολαγαρσέογ οἔϊο5 οὗ {δ 7068, δηὰ 
{86 Οδη.|68. ΤΠ ὑιῦς 56εἰ ἃ δσίρη, δῃὰ {πδΐ βιιο ἢ 8η 
ΟΠ6 88 8}4}} ὕῦ6 Δρσγαθαῦϊθ ἴο {Π|6}Ὁ 568, Δῃ ἀργοο- 
Δ ]6 ἴο {ΠΕῚΓ σγοββ εοηῃοθρίϊοηβ. Τ|6 τηογα σαι οηδὶ 
Οτεεῖΐς ἀο τοῦ 80 πηοἢ 885 ἔογ ηιΐγαοίθβ 858 γϑαιΐγα 
ιυϊδάοηι, Ὀυ( 1ἴ πγιι8ὲ Ὀ6 (Πδὲ οἴ οῖγ ον Κη, ΟΓΥ (48 
Ηδτγανυ, ἔγοπι ατοῖ. δηά {ἢ6 δαγὶν (ὐοιηπιδηϊδίογβ, 6ὁχ- 
ἰαη5) ἢυπηδη ψίβάοαι, ΡΠ] οβορἤ!οδὶ γοάϑοη,Ἐ οι οἱ 
᾿ [η6 βρηιοπέα ογαίογία ; (ΠΕ ν στ ὶϑ ν Πδίθνογ 15 8αϊ4 
ἴο Ὀ6 ἀδάυςοά δπηα ργονβα ἔτγοπι παΐυγαὶ! ῥγ πο ρ [68 ; 
δηἀ ψῃδίθνογ σδηηοῖ Ὀ6 ρῥγονθα οΓ σοιῃργοῃοηάαα ᾿γῪ 
ΤΟΔβΟη, 88 8 ΠΊΥΒίΘΓΥ οὗ [αἰ{ἢ, {παν σου ]α οχρίοάβ. 
Τῆι τη Ὀοΐΐ ο45368, Θδοἢ ψ 868 δῃηᾷ ς 4118 ἴογ τἢδι οἡ 
ψὨϊοἢ ἢ15 Ποασγί 18 86ῖ, νῃῆίοἢ ἢ6 45 Ὀ66η δοοιιβίοιηρα 
ἴο, 8ηἀ ἰῃπογοίογο ἀθπηδηάϑ. 

ΤῆηΘ ἜΠ {Π6ῃ βυδ)]οΐῃ8: Ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν, 
ὅχο., ἴῃ νοὶ. βδηίθησα [Π6ΓΘ 8 8 βῃογί οἴδιιβα ᾿οἱϊ ἴο 
Ὀ6 ΒυρρίΙεά. Οὐτοίίυβ βυθαυά8 (6 [ὉΠ ονίηρ : “ Νοη 
ΓΑ[ΙΟΠ68 δα ίογὶ πι08, 8εα [οϑ{ἰπηοηΐυπὶ ἀ6 γα σοηβρθοίἃ." 
Αμῃα Βοάάτιάρο: “ ηπιηηάδι! ΟΥ̓ 4} υῃγοαβοηδθ ὶα 
δηὰ ροίζιϊδης ἀθημδη 5." [1 8θοιηβ8, ἴοο, {παὶ [ἢ 

Φ 80 Οβμγγβοβί. “Ἕλληνες ἀπαιτοῦσιν ἡμᾶς ῥητορείαν λόγων καὶ 
δεινότητα σοφισμάτων. 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ8, ΟΒΑΡ. Ὁ 459 

ΜΟΓάς9 σκάνδαλον Δη μωρίαν, που σῇ ρὰϊ 1 ϑρροϑβὶ- 
(οὴ στῇ Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ΤΟαυἶΓα ὁ Ὀ6 6Χχ- 
ῬΓ68864 (ἢπ.8; “ΤὨουρῇ [Ὁ Ὀ6 ἴο [ῆ6 768 8ἃ ϑ8ϑ[π|- 
ὈΠηρ Ὀ]οοῖκ, (88 σΟΠΕΓΑΓΥ ἴο 8}} {Π6ὶγ βθουΐαγ Ἔδχρϑοία- 
[ἰοη8,) 8η4 ἴο {πΠ6 Ογϑοῖ8 ἔοο βῆ 6885, ἃ8 ἢοὶ γϑϑί πη; 
ΣΊΔΊΏΪΥ Οἡ ἴΠ6 ΡΓΙΠΟΙΡ] 68 οὗ γθ880ῃ :" οἱ, 88 ατοίβ 
Ρἤγαβ68 1ἴ, ““ Ἰηβρί πὶ 1118 νἀ θαίυγ ἢ1}1] δαέογσι 
ἀθβ γϑῦαπιὶ ῥγΙ ΠΟΙ 8, ἀ6 βηίυυβ, ἀ6 δηΐϊπιΐ παιυγᾶ : 
408 οἰειηδηΐα βηΐ δρυὰ ὐγεθοοβ βαρ  Θητ185 πλοῦ} 5. 

4, αὐτοῖς δὲ κλητοῖς Ἶ. τ. κι Ἔ., “υϊῖ ἐς ΡΓΘ80}}}) 
ἴο {Πο86 Ψῆο ἃγα σδ᾽ δα (δπ"ἃ οὔδΥ {ππ ο4}}}, ΠΟΙ Π6Γ 
εν8 οὔ ὐθῃι]ε8." (δεα Οτγοῖ. δπα Ψογβί.) Θεοῖ 
δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. ΤἬὭ686 ψοτά5 οὐρῇΐ, 1 {μίηΚ, 
ἴο ὕ6 ἰΚ6η 88 ρυϊ ἴῃ Δρροϑβϑί[οἡ “ἢ τἢ6 Ῥτθσοαϊηρ; 
Χριστὸν ἐσταυρωμένον, δΔη4 5] ΠΥ : “ὙὙΠΙοἢ ἀοσίΓγη6 
οἵ ἢ γιςι᾽8 σγιιοιῆχίοη, δηα {ἢο86 ψΠςἢ ἀδροηά ὑροη 
1{, ΔΓ6, ͵. 6. σαῦγν ΙΓ ἰἤδπὶ, δη 1Π8ἴγαςμ!οη οὗ {Π6 
Ρονοῦ δηὰ νβάοιῃ οὗ ἀοα." ὍΤΠἤοΓγα 15 ἤθγο, ατγοίυβ 
ΟΌΒοΓν 68, ἃ πιοέαίοροϊδ; ϑῖπησα ὃν Γηγϑὲ αοα βιενεὰ 
υοΐῃ Ὦϊ8 ρ}οιυθν ἴο σοηναγί τηθη (866 ἔοι. 1, 16.), 
8Δη4 ἢΪ5 τοῤδάοηι, ἰτοαϊθα οὗ ἴῃ Βοιηῃ. 11, 83.᾽ Αμπῃά 
ἢ τοίθγβ ἴο 2, 7. δηά [88. 658,11. Μδϑην (οαπιηερη- 
ἰΔΐοτῦβ ἅΓ6 οὗ ορίπίοῃ [Πδὲ {6 ροιρθν" οὗ (ἀοά [5 ΞΒροΚβϑῃ 
οἵ ψίτἢ τοΐθγθησα ἰο {ἢς δια; δῃὰ (6 εὐἰδάοηι οὗ 
(οά, νη γοΐδγθησς (ο (Π6 Οοηξΐοσ. ἴῃ ψὨϊοἢ νι 
Ἰ)οάαεϊάσο ραγαρῆγαβαβ: “ΤῸ {ῃ6 σοηνεΓίεα «ζ6γ8 
ἢ18 ΠῚ 8810 18 σοηῇγπιθα ὈΥ πηϊγδου]οῦβ αν άδηςθ, δηά 
{π6 δοσοῃρ )βηηθηΐ οὗὁἨ ρῥγορἤῆθοῖθβ [ΔΓ τογα ἷἰπὶ- 
Ρογίδηϊ ἢδῃ 8ὴγ ανϑηΐ ψῇηϊοί {Π6 1 σάγΓηδ] ὈΓΘΙΠΓΘΩ 
οχρϑοῦ; δηά τ δε] νίηρ (ἀφ ηι116 ἤηάβ 11 ᾿ΠηΠη 16} 
ΠΡ οἵ Ὀινίηθ νίϑάοηη δῃηὰ ροοάηθββ ἴο ἃ ἰοϑὲ 
μοῦ, ἰΠδῃ ΔηΥ βυβϑίθῃη οὐ ἢ] ΟΒΟρὮΥ ἰπαΐ νᾶ8 
νοῦ ηνϑηΐεα." Βυΐ {π6 ρᾶγαρῆγαβο οἵ ΠΟΥ 18 
οἰσβοι, δηα πλόοσὸ {δι{{{{|]. ΟβΘηη. γοίογβ [ἢ6 δύνα- 
μις ἀη σοφία ἴἰο {Π6 κλητοὶ, ΟΓΥ (ἢ γίβι]8η8 σεποραϊίῳ; 
οὐβογνίηρ : “ Νὰπ) νϑῖὶ ΟἨ γι ϑιϊδηϊ Ἔχρογιαπίυγ νὴ 
δὰ ἀϊν!ηδῖὰ Θηθη ἄδηα!] δηϊαπ), 411 1ηδ6ϑ8ὲ ἢπϊς 
βδ υἱδτὶ ἀοοίτίης. Ἐχρογίιηϊανῦ οἰ) 58 ΡΙ 6 88ὶ πηὲ 
ορίβ86 θάμ ἴῃ θο, φθορὰ ποη ρδγ ῬῃΠ]οβορΐδηι, βεά 
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(α16π| ἀοςέγὶ Ω8π|, βιρί!οο τι ν᾿ ἀνθ τί ΟΠ ΠΗ 
μδιυρὶα οἀρίυϊ δοσοιπ Δ :Π|, 88 106 πὶ μοΓάα- 
σοσα ν ες δυμηδηῦστι ροπυ8." ΓΓΠ5Β οχρ  δπδίοη, μοῦ- 
Θνογ, οὗ {ππ6 “ΟΥΉΆΘΡ' το ΕΓ 15 ἴοο πη 64. 

Μείβιοίπ πεῖα οἷΐοβ Ατγιβειά. Ρ. 16. σχεδὸν γὰρ 
δύναμιν τοῦ Διὸφ εἶναι λέγων τις αὐτὴν ἐκ τούτων, οὐκ ἂν 
ἁμαρτάνοι. 

. 95. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων 
ἔστι. ΓΒ[5 βοηίδηςο (ν ῃοἢ 18 οὔβουγο ἔγοιη 8 δχ- 
θη Ὀγαν!γ.} 18 πιθδηΐ ἴο τηθοῖ 8 τάςῖῖ οδ]δοΙΊΘη, 
δαὶ αἰνε ἃ Γθᾶβοὴ [ὉΓ τς ριεςθαϊπρ' ροϑοη. ΤΠ 
ϑοβΕυηθηϊ Ἰηϊδηἀ6α ἰο Ὀ6 οχρεθβϑοεὶ 15 {Π18: “ ΝΜίοϑὲ 
ὉΪ56 8.6 81} {π6 οουη86]95 δη ρ]8η5 οὗ αοά, 1τἢ 
ΠΟῪ ΤΔῪ δθεῖη [0 τηθῃ ἴοο  βῃ." ((γο  ]8, Κτδμβο, 
δηὐ Βοκοθησι.) 

Το δάνεσί ἰο {{ὸ ρῇγαβθοϊορσυ, ψῃϊοῇ 18 ροραΐαν, 
τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ ἰδ [ὉΓ ἡ μωρία τ. Θ.; δηὰ αἤεγ 
σοφαίτερον τηὐδί 6 80ρ}]}16 ἃ τοῦ σοῷοῦ, ἰἀΚοη ἢ Οιη 
(ῃδὲ ψοτά. ΟΥ̓ 815 δνευέέψ, ὙΠΟ ἰ8 οἶον δάορίοα ἰο 
δνοϊὰ ἰδυϊοίοσγ, τοί δάἀυςοβ δὴ Ὄχδτρὶο ἔγοπι 
Ῥίμγ. Ηετχο, ἴοο, 885 ϑδοίδίεν βαυ8, ἰἤἴθτο 19 ἃ σοποεϑ- 
δὼ Ἰτοπῖσα; [πῃ 6 ψογ 8 Ὀοίηρ Βροκθη δμογ (ἢ ορίηΐθη 
ἐξιωνί ΤΊ Ρᾶ588ρ6 15 {ΠπῺ8 ραγαρῆγαβοα Ὺ Βοϑθα,. 

8ὲ οὔεδοιοῦβ ἀγὸ {ἢ τηθϑῃ5 ν οἷ Ο δά υϑ65, ἰο 
μσῖηρ δῦουϊ {πὸ Ὀεδὲ οηξΐβ ; θνθ ἐπουρῇ (ΠΟΥ ἀρΡραας 
ψολϊς δηά περι πεδηί." 

Ακμαϊα ἴῃ (6 ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ, 485. ἀτοίξε8 γοτηαγίι, 
{86 Γ6 18 5: ση:[εα οὐπρανγαίξὸ ψνῆδὶ ἰ5 ψΕΔΚ πὶ γσποτῦ: 
8π6ἃ δὲ ἰσχυράτερον πνωσὶ ὃς ϑιμρί"εὰ τοῦ ἰσχυροῦ. ΤΉΘ 
Αροβεῖα ἢδ8 γείδσβησε ἰο ψἤηδι νγᾶϑ 88 δἱ νϑγ. 24. 
Πόσα (π6 ϑ96ῆη86 19 οὔνϊουιϑ. δ'εσ (6 Ῥαγαμνῃ γδϑῖ8. 
Οτγϑιίίβ σοι ραγεβ ἃ 55Ὴ}|ἀγ Βα πί πο ἸΏ Σ ΚΙηρη 19. 
10. δα οειϑίο 1 σπα ἔγοζη Ρ]αίο. 

φῦ. βλέκετε γὰρ, ὅς. ἴη ονάεοῦ (0 ρέοῦα σψθαὲ ἢὰ 
᾿)4 58:4, (ῃδ ἔδυ τὴ (ἢ ΟΠυγο ἢ ἜΓῈ 86. ἀσο ρα πρ' 
χ1{Π6: Π68ἢ, {π6. Αροϑί!α δρρθ418 ἴο. 6 Ἔχαπιρ θβ οὗ 
πα ΟὨἢειβιδμβ {πειϑοϊνοβ. Γὰρ {Παγθίογε γοίδγβ ἐοθ, 
28.. ((τε}}.) 

. Βλέξετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, “ [ογ γ8 566 {1:0 πιοάα 
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οἵ γόυγ ὀρ᾿ χα οὐ ἐπα οἰϊμδέίου οἵ Βο86 ψ8ο δᾶνο 
επχῦτασοα (6 ΟΠ γιϑδη τε ρίοη. Ὅτι, ““ῃδιηοὶ 
(διαι.᾽ ἘΒγ σοφοὶ κατὰ σάρκα δξε τηοδηΐ ἰἢοβα ψΠῸ 
᾿αα [Π6 ψιβάοπ) οὗ {με θ6βἢ, ἐβῈ θοάυ, χβθγα ἢιιπνθῶ 
δα οἱ ἀἰνὶπαὶγ τενυθαϊθά, ᾿ν]βάοπι οὐ ἐἢ 15 ποῦ] ὰ οὔ]γ. 

Δυνατοὶ, ἐυχεμεῖς, μοιυεγζμέ, ποδΐφ. Ἠδστα τηυβὲ 6 
ΒΌΡΡΙ 64 κέκληνται ἔγοπι {πὸ σοηίοχί, παμλοὶν κλῆσιν 
Βμιοοοάηρ. Ὁ “11 αἰχῆι (οῦβοσνθ Εοβθηπ).) ἢᾶνο 
ϑεοιῃηθάᾷ ἀἰπαξ (6 Ομ βείδη γοϊϊσίο σου ἢοΐ ἢᾶνθ 
τίβθη ψιποὰϊ τῆς αἰὰ οὗ τς ἰεαγηδά, (π6 ρονειίαί, 
8η4 (Π6 Βοδῖθ : Ὀυΐ [8 ανθηξ βῃαενεά (πὲ Οοἀ ἄοοα 
οί ηθεἀ {Π|6 δΑϑἰβϑίδςθ οὔ βηϑη." ὩΠ18 ᾿ἀδοα 56 ΘΠ} 8 
ἴο αν θ66η. {86 ΑΡοβι θ᾿ ον γοβθοίίοη. 

Οὐ τμ6 7εέ ἴῃ ᾳυαδίίοῃ, ἐπδὲ αἰιηοκὲ 41} [Π6 (ἢ γῖϑ9- 
(ἰΔη8 6 γα οἵ {6 ροῦν" ἀηα ἰαδουτγίηρ οἾ48565, ατοί. 
45 [6 ἰο] σὴς θοαιε Ὁ} τοπιϑσκ, “ Νοΐ (δὲ [ἢ6 
(οϑρ6} τα]δθςῖβ μογϑοξβ αἵ δηγ βοτγί ; βαιὶ ἐῤαέ ἐλ ἴδε 
διινἐβεηφαά ππιᾶρὸ εαεζῳ ἐγθαά ἐδθ παάρτοιυ απ κἕθθρ 
»αΐ᾿. (886 Μαῖι. ὅ, 8. 454 19, 28. δηἀ τἢθ ποίδ8 
ἴβογο, ὅδφ8 489 δοίβεϊ. 7,.1.λ 

4η. ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο. Βγ ἐξε- 
λέξατα υγχυϑι δ6 ταςδηΐ “ ρ]αοφα ἴῃ ἃ ϑίδέο οὗ βαϊνα- 
(ἰοἢ ;᾽ Βυποηυτθι ΨΠ {11 οαὐέεης, μαϑὲ Βαΐογα πηθη- 
ἀοπ64, Α υβ86 οἵ ἴΠ6 ποτά πνοῇ τγϑαυΐγθϑ 8. ἴο 
δκνεγὶ ἴο 186 σθῆδμι8 οὗ ἤδργεν ρἢγαϑθοίοργ, δηά 
ψίοῖ 15, ψ6}} 8ἰαϊοαι Ό. δῦ}. [δχ. 1, 786. 6 20“ 
(ὁσ68 ὝΞ ἴῃ {ἰ6 Β6η86 ἔουδ, αρργουο, ἀπα δομθῖθέ : σηὰ 
Δ 45, (πὶ “48.806 (ΒΓ δη. γα σοῦ πᾶν γν6}} Ὧδ 
τοοκομοά διροηρ' [86 στεοῦέαθς θοβοῆεβ οὗ (σοά, διε ἃ 
βιγικίηρ ᾿ἀϊοδίοη αὐ (Βα Ὀϑβδνοΐθηςς οὗ (6 [λοι ίν, 
80 ἐκλέξασθαι 15, ἴὰ {Π6 Νον ᾿Γοϑιδιηθηΐ, βϑουὶ θα κατὸ 
ἐξοχὴν ἰο (ὐοά, ᾿παϑιιοβ 858 ἢ, οὗ τἴ8 οσσῃ θαποδνοϊοηξ 
ψ},. ποῦ ΟΕΪγ φδυς ὕὑο θη {{ι|8 βανίηρ Β.οΙ σοι, δηὰ 
ἀοβίίη 685 10 ον τῃθῖα, Βυΐξ τῆν οοηΐδεβ ᾿ Ὁροῦ (ἢ θα. 

Ἃ Κλῆσις, ἰἴ πυρὶ Ὀ6 οὈεεγνεὰ, ἱποϊ δος (6 ἀρϑεπὲ δηθὰ αὐσοσρέα» 
ἐϊοη. 
4. ῬΥΠΙΟΝ ϑδϑθῖ}β ἔὰν ργείδγαῃ]ε ἴο ἴῃ τηοάε δἀομιεα ὃγ 5]5άο, νγυῆο 

διρρ᾽] 68. εἰσι, ΟΥ̓ ἐκλεκτοὶ, οτι ἐξελέξατο ἴῃχ ἴἢ6 [Ο]] νυνί ρ; νϑγβα. 
Α8 ἴο Μδοκηϊρ 8 ϑηβοῦ οὗ ἢ] Ἰΐηρ (ἢ 6 οἰ ἐμδῖθ, ἰς 16 φυΐϊϊε Ἰῃβα- 
τ Ἶ3510] 6. 
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Απά ἐδυ8 (π6 ἴδγαι ἤδγα β ΠΊΡΙΥῪ ἀσθποίθϑ {π6 δεὶη 
ὀγοικ λέ ἐο ἐδ Οὐγίδέϊαη γοἰἐρσίοη." ὶ 

Τὰ μωρὰ δΔηᾶ τα ἀσθενῆ ἅτε ΠΘυΐοΓΒ ΤῸΓ πηδ86 0 1 Π 68, 
δοοσογάϊηρ ἰο ἢ ἔγοαᾳυδηῦ υϑαρα Ὀοΐῃ οὗ {π6 δεῦρ» 
ἴυγ8} δηὰ ( αϑϑ.ο δὶ τυογβ. ΝΟΓ 18 {Π6Γ6 ΔΏΥ οὐσοᾶ- 
βίοῃ, τῇ Μδοκη., ἴο ΒΌΡΡΙΥ πρόσωπα, τογ, ψιἢ (4]- 
νη δηα Ηδτγαγ. ἴο ΡΒ Κα Ε Ἄς {ἰ6 ροβιεῖνα 88 ἤθγθ- μευ 
ἔογ τπ6 βυρογίαίςνο ; 5{1}} 1688 ψ ἢ ατοῖ, δηα πιοβέ 
ποάσγη (οπιηθηζδίογβ, ἴο ἴα Κα κόσμου ἴῸΓ κοσμώ, ἴῃ 
{Π6 86η86, “(Π086 ὙΠΟ Δρροαγθρά 80 ἴο {ἢ6 ψογὰ :" 
ΨΠΪΟἢ 15 ἴσο Ππαγδῖ, ἀπά ποῖ δργθθαῦϊα ἴο ἴπΠ6 ποχὶ 
γνϑιβ6. 1 ργοίογ ν ἢ (Π6 ΝῸ]ρ., Ραρηϊηι5, Β6Ζα, δπὰ 
Ριβοδί., ἴο γαραγὰ 11 848 δαυϊναϊθηϊ [0 ““ ἴη 16 ποία." 
ΤΠ σψογά βθοιῃβ ἴο ἢδνβ θβεὴ δα θα ἽἠἹεῆν ίογ {ἢ 6 
βᾶΚα οἵ ρογβρί συγ. ᾿ 

47. ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισ χύνῃ, Ἰ. 6. το ρυΐϊ {Πδπὶ ἰο 
βῇδιηθ, ὈΥ δον ηρ {πὰϊ Ψψηδί {πο Ὺ σου]α ποί οἰθοί 
Ὀγ {ποῖγ ψίβαάοπι, ἤδὰ Ὀδθη δΔοςσοπΊρ ]8η6 4 ὈΥῚ ψνἢδζ 
1Π6Υ δοςσουπίαα 1Ὁ0]15}}Π688. δο ΤὨδορῆγὶ. 174 
(ίτγοια Ὁἤγυβϑοβί.) Τοῦτο γὰρ ἐστι μεγίστη αἰσχύνη τών 
Ἑλλήνων, ὅταν ἴσωσι τὸν ἐπι τῆς ἀγορᾶς χειροτέχνην ὑπὲρ 
αὐτοὺς φιλοσοφοῦντα, καὶ τὸν ἀσθενῆ καὶ εὐκαταφρόνητον 
τοὺς ἐν δυναστείᾳ καὶ πλούτῳ ταπεινοῦντα. 

ν1} γαβροοῖ ἰο (Π6 τὰ ἀσθενῆ δηᾶ {Π6 τὰ ἰσχυρά. 
{π6 ἔογπιοῦ ἰθσγη), ἰἰ πᾶν Ὀ6 οὐβοινοά, 88 Δρρ] ο Δ Ὁ] 6 
ἴο (ἢ68 Αροκί65 ἴῃ 4}} γεβρθοίβ, θοζί ἴῃ Ὀϊγίῇ, βίβίοῃ, 
Δη4 δοαι!γοιηθηΐβ οὗ δνογΥ Κιηά ; δηα [Ἃ[Ἰὸ Ἰδΐξίογ, 
Θ4υ 8 }}Υ 8ο ἴο {ῃ6 (ἀφηι}16 ρἢΠ]ΟΒορ 6 .β. 

28. καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου, Ἰρποδία : ἃ8 Ορροβρα ἴο 
{Π6 ἐυγενῆ. Βγ {116 ἐξουθενημένα ἃΓ6 πηοδηῖΐ [ἤο86 (ῃδὲ 
ψ ΕΓ πιδάα πουρὶι οὗ, τλοϑῖ σοηϊοηρι 016. ΤῊ (ΘΓ 
18 οὗ γθαυθηΐ οσσγγθησα ἴῃ {πῸ Νὸν Ταβίδπιθηϊ ;. 
8δη6 1ῃ {Π6 δορί. 1 ἀῆϑννογβ ἴο [ἢ6 ΗφΌγ. ὈΝΌ, νος 
18 Βοιη 6 ΕΠ 168 ΓΕΠαδγοα ἀποδοκιμάξειν. 

28. καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ. ὙΤΠΘ 
ΑΡροβίε δ ἀ8 δῃοίῃοσγ [τηἰς ἴο [Π6 οἤαΐη οἵ δηι1{Π| 6818, 
ΌΥ 8η δχριθϑϑίοῃ ψῃϊοῇ ρᾶγίακοβ οὗ {6 ἤγυρογῦοΐο, 
οΥ Οχγπιογοῇ, δῖ 18 ηοΐ υπίγοαισηΐ ἰῃ ροοα ψτγιίοτϑ.". 

 Οἔτδε Ἔχϑιηρ ει δα ιυοεῖὶ ὃν ΕἸΘΠΕΙ δὰ ὑγείδίείη, (πὸ ἕο! ον"- 
ηρ᾽ αὔὲ ἴἢε πηοϑί δρρμοδίίε. Ευτγὶρ. ΤΥοδά. 608. ὁρῶ τὰ τῶν θεῶν, 
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αταργ. 18 ΠΕΓΘ, ἃ8 οἴϊδηῃ, ἰο Β6 ὑυπάαογϑίοοά ζοσίοὸ, 
ἱ. 6. ἴῃ ἴῃ6 86η56, 10 οΑ.86 πηθῆ (0 866 {ὰξ ἢ 86 
ῬΟΓΒΟΙΒ ἃΓ6 ποδοάϊε5, οἵ ἨΟ δϑίθϑῃ." 

2:). ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐ.α. ΤἤοτΟ 
185 θα 8 ἘΠΌΣΕ ΟὈΌτγαϊϑπηη. ΕΌΓ, 88 τοί δηά 
Βοβθῃπι. γοηδγκ, “μὴ πᾶσα ΗδΌΓΕβοΙ8. πη ν ΟΣ βα 16 Ὁ 
περβϑηΐ." Απά σὰρξ δΔῆβθννεγ8 ἴο ὝΣ, δηά βρη) ῆρϑ 
παη. (866 (ἢ6 ΘΧΑΠΊΡ]65 ἴῃ ὅ6ἢ}. [6χ. Καῖ. οἱ Νον. 
Τεβι.) Ἑνώκιον τοῦ Θεοῦ 185 δΔῃοίῃον Ηουταίβηι, δηά 
Ϊ85. ψ6}} Ἔχρί δηθὰ ὃν ατοί8, “Οὐδἱ οὑπὶ Ὠδ6Ὸ το 
εϑι." ὙὩΤΠθορἢΥ]. 17Φ. ράγαρῆγαβοβ [ἢ6 ψῃο]6. νϑῦβ6 
(λιι5 : Διὰ τοῦτο ταῦτα πεποίηκεν ὁ Θεὺς, ἵνα καταστείλν 
τὸν τύφον καὶ τὴν ἀλαϑονείαν τῶν τὰ τοῦ κόσμου Φρονούν.- 
των, καὶ πείση πάντα αὐτῷ ἀνατιθέναι καὶ μὴ καυχᾶσθαι 
ἐνώπιον αὐτοῦ. 

80. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε, ἃς. Τα Αροβίς ἤογα 
ἀβὰῦ ΟἸ τ 50 |8ῃ8 1ῃ Ορροϑι(ίοῃ (ο (ἰοβθ γῇ ἤδνθ 
66 ἀδοοταίθα σίτῃ {Π686 σάγηὰ] 40.8}1Π Δ. 10}8 ; δηά 

ἢ6 8ῃονβ (ῃδλΐ τῆν οὐρῆῖ, σοηΐγαγν 0 τἰ6 υϑυαἷ 
ουβίομῃ, ἴο μοί 8}} ἰῃμοὲγ αἰ ΏΪΥ ἃ8. οι] αοά, ἀπά 
Ἐϑίδσ τ βο εὶν το ἤτπη. (( 6} 108.) 

Αἱ ἐξ αὐτου τηυϑί Ὀ6 υηδεγϑίοοί μόνου. ΤῊΘ ψοιὰν 
ΔΤΘ ἴο ὃς ἰἀἴοη ονιρλῥαϊζϊςαἰίψ; 4. ἃ, ““ἴτοπι ἢἰπὶ 
δίοπο, δηά ποὶ ἔγοπὶ τηθη.᾿ ᾿ἜἜστε ἐν Χ. ἾἸ., “ γ8 ἅγβ 
Ὀδσοιμο Οἢγιβίίδηβ8." ὋὩΤθ6 βαηθ ρῇταβα (νῃΟἢ 88- 
νοι ΙΓ οὐ Ηῦτγδιϑηλ) οσουγβ ἰῃ οι. 8. 1. 

80. ὃς ἐγενήθη ἡμῶν σοφία, ἕο. 1 [ἢ686 Ψογάϑ (ΨὨ]οἢ 
ΓΘ Οὗ ΠΟ ΨΘΓῪ ΘΑΒΥ ΘΧΡΙ]ΔηΔίΙΟη) νγ6 Πγιιϑῖ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 
δίιιθηᾶ το {(Πἢ6 ἕογεβ οἵ {Π6 Ηρῦτγον δηαὰ ἨδΙ ] ἢ 5116 
:4Ἰοη]. ὙΤἤογα 18 {πγουρῇοις (ἢ 6 βθηΐθηςσα ἃ τηϑίο- 
ὨΥΤΩΥ οὗ τΠπῸ ε7εοὲ ἴον {16 σαμδο; ἀμ ὰ 6 ἤδνε 450 

ὡς τὰ μὲν πυργοῦσ᾽ ἄνω τὰ μηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ ἀπώλεσαν. 
Απῇ Ηετςο. αν. 814. εἰ μὲν σθενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων Ἦν» τις 
ὑβρίξων, ῥαδίως ἐπαύσατ' ἂν Νῦν δ᾽ οὐδὲν ἐσμεν. “οΒερῆ. Απτ, 1, 
13, 4. θεὸν--- ὅντα ἱκανὸν καὶ τῶν οὐκ ὄντων εἰς εὐπορίαν ἀνθρώπουν 
παραγαγεῖν, καὶ τὰ ὄντα τῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς θαῤῥούντων ἀφελέσθαι. 
ϑιοῦοδι9 5. 38. τοῖς οὐδὲν οὖσιν οὐδὲ εἷς ὅλως φθονεῖ, ἀεὶ τὰ σεμνὰ 
πάντα κέκτηται φθόνον. [ΟΕΒΏΘΥ, ἴοο, δύάϊοοθ Ὄχϑη μεθ ἔγοπι 
ῬΏΠΠο, ἀπε τεΐοβ (ὁ ΒγοΒΚΙι. οἡ ΤΊθ.]}. 1, δ, 80., Μ|0]}. υη [μοηρ’. Ρ. 
76, απὰ ναϊοκη. οὐ Επγιρ. Ρῆσση. 1 δά, Ρῥῃιηοκῖνγ. Υ. Αρ. 8, 7. ν. 
381. τὰ γὰρ οὐκ ὄντα, εἶναι (ποιεῖ), καὶ τὰ ὄντα ἀπιστεῖσθαι. 

νο]. ΥἹἱ. 5 
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[Π6 αὐδϑοίγαςξς ἔοτ (ἢ6 σοδογοίθι Τῇ 86η86, ἐπ 6Ώ, 18: 
“ἍΜ ἢο ψ88 πιδάθ ὈὉν (σοὰ (Π6 τη68Πη5 οὗ ψιβάοιῃ δ᾽ θ6- 
ἱηρ ᾿πηρᾶτγίοα ἴο υ8; 5δ'ποα6 Ὀν δῖ δὰ ἢΐϊ8 ἀοσίτ!ηθ 
ΔΙοῦθ δΔΓ6 ν δῃδυ]οα ἴο οοῃίοιηρίαϊα (θα δηά ἢ 8 
ἄγοδηδ, Ψ ῃἢϊοἢ ὄνθη {Π6 τηοβί δοιιῖδ ἤυπηϑ ΘὨΘΌΓΟΙΘ 
δου ]α ἤδνεγ ἤᾶνα ᾿πηᾶρὶηθα.᾽ 
ΤῊ ἰάϊοιῃ 15 ποῖ αἰέοχεέλεν ἘδΙἸΘη!δι 4]. ΤΠυθ 

ν οἰβίοϑίη οἰἴ68 ἔγσοιῃ ϑδυείοῃ. ΝΠ. 156. Οπϊθυβάδπη) 8ο- 
οἰδιηδητθι8 ᾿ρϑυ πῃ) 6896 σοηοογαϊδπ. Δηι ἔδλγί ποῦ 
ο : 1,. Δηίοημιβ [1]. νὶν οἱ (η. Ῥοιηρα)υ8 ἀρρο!]αίὶ 
δυπί Ριοίδϑ ἰῇ πυπι]8. Τασγεηΐ. Δαοθὶρῇ. 8, 8, 40. 
Τα φαυδηΐι8 4υδηῖ}8 ἢ1] Ὠ181] Βδριθηι 18 68. δα οἱοῦ 
Ἔχϑιηρὶθδ ἔγοπι ΖΕ] δη, ϑορῃ., 8η4 Ευτῖρ., οἰϊοὰ Βγ 
Ηοιϊηδογω, Ραγογς. ὅδογ. δὰ Μάδγο. 18, 19. 

80. δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς, “τῆς οατι86 οὗ ΟΌΓ }3- 
(ΙΠοδίίοη, δηά ἰΠ6 αἀμέλον' αῃὰ ργοπιοῖογ οὐ οὔγ 58ηο- 
εθοδίίοη, Ὀοΐϊ ὈΥ ἱπηραγίίηρ ρΡιιγα ἀοοίγηθ, ὈΥ {ἢ 6 
Θχϑιρὶο οὗ μἷ8 ονη Βοὶγ 116, Δηα Θβρθοίδ!!Υ ὈΥ ῥτο- 
συγηρ; ἔογ ἃ8 1ῃ6 δϑ8ἰβδίδῃοθ οὗ ἴῃ6 Ηοὶν δριγιι.᾽" 1 
Άοιη. 6, 19. {π6Ὸ ψογτὰ ἁγιασ. 18 ιιϑ6 ΤΊΘΓΘΙΥ ΓῸΓ 
δικαιοσύνη. Καὶ ἀπολύτρωσις, “6 σϑ86 Οἵ ΟἿΓ ΓΘ- 
ἀδιηρίίοη, οὗ {Π6 ΤΟΙ 88: οὴ οὗ ΟἿΓ 8118. 

Γῆ ἀθονο, ψ ἢ!οἢ 15 ἰουπάδα οἡ τἴἢ6 δο68ὲ πηοάσγη 
(οπγηχοηίδίογβ, ἈΡρΘΆΓβ ἴο ὕῦ6 ἴ86 (γὰρ οοηβίγυςσοη 
δΔηα 86η86 οἵ {Π6 νοῦγβ6, δηά ἰ8 σοῃῆῇιπιϑά ὃν ἴῃς δι.- 
(Ππογίγ οὐ 6 στϑοκ (οιηρηίδίογβ," δηα 4130 οὗ 
186 Βαρυϊηϊοαὶ ψγιῖογβ. δ6θ δοβοείιρ. Η. Η. 

4 Ναμπηεῖυ, (86 Ηοδθη. Γο γ 8,}) {σι πνϊϑάοσῃ, δηὰ ϑυοῖ 85 ἰδ 
ἩΟΓΙΏΥ οὗ ἰδ ΠΔΩ16. 
1 Τίιυθ ΤὨΘΟΡἢΥ]. 174. ραγαρΏγαθοβ. Τέκνα Θεοῦ ἐγένεσθε, καὶ ἐξ 

ἀὑτοῦ ἐστε. ΤΒΘη δ6 ὀχρμίαΐπϑ δὲ ἐγενήθη σοφία, δια. ὉΥ σοφοὺς ἡμᾶς 
καὶ δικαίους καὶ ἁγίους καὶ ἐλευθέρους εἰργάσατο. Τα Αροδῖῖε, δα 
(Βίηκ6, υδεΐ ἴῃς ἰάΐοτα ἴο δίιονν {6 τὸ δάψιλες τῆς δωρᾶς. ΕἸἴΩΑΙν, 
ἢ ποίΐοαϑ ἴΠπ| ογάεγ ἴῃ ᾿ς ἢ ἴμεϑε ὕεης ἔθ δὰ τηδπιοαοά (ρ. 17. 
πο.) Πρῶτον σοφοὺς ἐποίησεν, ἀπκαλλάξας τῆς πλάνης, καὶ θεογνω- 
σία» διδάξας" καὶ τότε δικαίους, τῶν ἁμαρτιῶν τὴν ἄφεσιν δωρησά- 
μενοι" εἶτα καὶ ἁγιάσας διὰ τοῦ ἁγίον Πνεύματοε' Καὶ οὕτω τελείαν 
ἀπαλλαγὴν πάντων τῶν κακῶν χαρισάμενος καὶ ἐλευθερώσας, ὥστε 
αὐτοῦ μόνον εἶναι ἡμᾶς, καὶ αὑτῳ ἀνακεῖσθαι. 

Ι παιιϑῖ ηοῖ, ποόννανοῦ, οαν ἴω δανοεῖ ἴυ 8 Π6ῊῪ οοῃϑδίγυοίίοη δηὰ 
ἰμἰογργεϊδιίοη Ῥ οι τγὰ8 ἤτοι ὑγοροιηδεὰ Ὁγ Βοδ, Οὔδδ. Ν. Τ. μ. 
}]. δηὰ βἔιεγναγάο δἀορίεα δῃηὰ βυρμονίοα Ὀγ Νυρββοὶὶ δῃὰ Κγαυθε. 
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91. καθὼς γέγραπται" Ὃ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυ- 
χάσθω. Τῆδ 86ῆ86 οὗ [18 6] Πρε 1 8] Ἔχ ργθββίοη β6θιἢ8 
ἴο ὃ6: “δο ἰδαῖ (10 υ8β6 [6 ψογάβ8 οἱ δογιρίιγθ) ῃ6 
(Πδι Ὀοδϑίοίἢ," ἄς. Οὖτ, 48 ατοίϊυ8, Ηαγάυν, δηὰ 
οἴδοῦβ, γθηάοσ, “αἱ ἤδλιὶ αποά 5ογιρίαπι 68ι." «[48ρ]18 
ψ ΟΣ] ἃ ΒυρΡΡὶγ οὕτω γένηται καὶ ἐν ὑμῖν Ὀδΐοτε καθὼς, ἴῃ 
ὨΘΑΓΡΙΥ {Π6 88Π16 δδηῆ86. Βυΐ (δαί 6}1|ρ0815 15 ἴοο δγὺϊ- 
ἴγαγν ἴο ὃ6 δαϊίη! σα. 

ἢ159 15. ἃ γοίδγθησα ἴο ζ6ζγ. Ὁ, 23 ἃς 20.. ᾿η ψ Ὡς ἢ 
(Π6 δ6η86 τϑῖποσ τῇδ (6 εὐογαῖς 18 ΕΧργοβϑβδο. (ὅδ66 
οηρᾶ δηᾶ ΒίΔΥΠΘΥ ἰη ἰος.. δη σοιηρᾶγα (ἢ 6 δορί.) 
Τῆδ 86η86 1858. “Ηε ψῆῃὸ ψουἹὰ ψογίμ!ν αχίοὶ ἢ 18 
ἀἰρη!Υ οὐ ἐδ] οἰγ, ἰδὲ ᾿ΐπὶ τοΐδυ 4}} οἵ ψῃϊς ἢ Π6 
θοαβία ἰο αοά, ψο θορίονθιῃ 4}} (ἢ686 οδηδοντηθηΐβ 
ΥΡ δά τἢγοιρὴ Οἢγίϑι. [ΙΕ 18 ρ]αίπ ἵγοίη {ἢ 6 
Ῥάβ85αρα οἵ Ζ2εγ. τῆι ὈγΥ ἵυρ. ψα ἅγα ἤδια ἴο υἱηάοτγ- 
βίδη “ελουαῖ, αοά. ΤὮδ ναγβα 15 {ἢιι8 ραγαρἢγαβθα 
ὑὉγ ΤὨΘορΡἢγ]. 175. Πάντα ταῦτα γέγενεν, ἵνα μηδεὶς 
ἑαυτὸν εἶναι τι νομίϑη, μηδὲ ἐφ᾽ ἑαυτῷ καυχᾶται" ἤἢ ἐπ᾽ 
ἄλλῳ τινὶ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῶ τοσαῦτ᾽ ἡμῖν χαρισαμένῳ. 
Πωώς οὖν ἡμεῖς φυσιοῦσθε καὶ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς" καὶ ἐπὶ ἀνθρώ- 
ποις διδασκάλοις; ὅ66 {Π6 δι! γα] 1ΠΠπδίγαιτοη οὗ 
ΟὨγυβοϑβίοιῃ, 

Τῦεν μα {Π6 νογθ ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία--- Θεοῦ ἴῺ 8 ρΑΓΕηΓ[165818. 
Απὰ {ππ8 δικαιοσύνη, δια. .1}} Ὀ6 ΤΓείοτγγεα ἴο ἡμεῖς ἐστε, αηὰ ὃ6 
ἴἌΚΘη ἴον δικαιώθεντες, ὅς. : διὰ ἐν Χριστῷ Μ}}} Ὀ6 ἔογ διὰ Χ., ““ΡῈΓ 
οϑυσι ΟΠγϑυμλ." ΤῊΪ5. οοπϑίσιιο(οη (ἢς ὁθονα Οοτμλθηίδ ΓΒ δαΥ 
ἰδ δι! ρμοτγίοα Ὀγ τῆς σοηίεχῖ το νῈΓ, 926., διριὶ Ὦγ ἃ δ᾽ β}} 18}. ραβϑδ 8 
αἱ 6, 1]. ἡγιάσθητε καὶ ἐδικαιώθητε ἐν ὁνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, 
διὰ βοοὶγ Ὀγ τῆς υδὰ5 Ἰοαυσησὶ οὗ ἐπε Αμοβῖϊς, ἰῃ τυ ἢ αὐϑίγας(β 
ὅγε οἴδῃ υξεὰ [ὉΓ σοῃογεῖεβ ; 85 ἡ περίτομὴ ἔος οἱ περιτετμημένοι. 
Βυῖζ {π6 οοπιαιοη ουηδίγυοίίοη ἰδ, δἴ ἰοαϑί, αὐ ΔργθεβΌ!6 ἴο ἴπ6 οθη- 
ἰεχὶ ἃ5 (8. ΑΒ ἴο ἴθ ρϑβδαρε δήἠἀυσεο, ἰΐ 18. ποὶ ἰῃ ρυΐϊηζ; δηὰ 
16 υδ6 οὗ Δρδίγβοϊϑθ [ὋΓ Ἷοῃογεῖθθ ἴθ ᾿Ἰὶϊοα ἴο σογίδίη ᾿ψογάβ, δπὰ 
ΠΟ ἰπβῖδποα οϑῇ ὕδ 8ἰοῦγῃ οὗὅὨ 8ηΥ͂ δι ἢ οαἰσονγεεὶξ 886 {6 ΘΟΠδΓυΟ- 
(ἴοη 'ῃ αυσϑιϊοι τγοι]ά ἱητοῖνα, δηά νυ οι ἰν», 1 τὨΐηκκ, τοῖα! ἰπᾶ6- 
ἔδηϑ 016. Ναὺ δνθὴ {π6 ἀαγίηρ' δηα ἱῃπονδίϊηρ (γίεϑθδο Γοϊδοίε ἰϊ. 
ΑΒ ἴο {εξ 86ῆ86, ἰΐ 18 ὨΘΑΓΙΎ {Π6 88:26. 

ΠΝ") 
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ΓΗΑΡ. 1Ἱ. 

“«Οὐφίυον δυηῖ ἰδίϊ.5 σαρὶς]8 μαγίθϑ. [}ἢ ὑγίπη) οδίθηαϊι, δὲ ἱπίεγ' 
Οοεγίηιῖοθ ποῦ ἔμ 586 υδιιπλ ΘχοοὶἸεηζϊα βεγ)οηΐβ, Π6 6 βδρί 121) 
τηυσηάδηϑηι ᾿}}18 απηιιποίαβδα, αυθηβ πηοάυτη δυρετίυ8 ἀοεουϊ δειὶ 
ἀοῦετα, εἴ δῖος (Ὠδοῖη δρρ]οαῖ δὰ Πγροίεδῖη. [Ι͂ἢ δἱίογὰ μοῦ οσουρα- 
τἰοπθαὶ φυαπάδιη) ἀοοσεῖ, 86 ΠἰΙ]οὐΐι19 ϑυμητηδπ) δαρὶεπίΐδηι ργεβα - 
οαγο. ἴῃ ἴογιϊδ 8.1} }}}16 Ὁ ΡῈ Γ οοουμαιϊοπεῖη αὐδηάδπι οϑἰοπαάϊῖ, υηἀς 
δαρί ἢ ([8Πη} ἰδίαι, αφυδπὶ Οσου ἰδπὶ νοσδνεγαῖ, ἱρ56 οἵ αἰϊὶ 901 51 π}}}69 
Ὠδυδογίηϊ, εἴ αυΐ ἤαῖ ι δἰ ρ]} οἱ οταῖΐοπα υἱκίυγ. [Ιπ αυδτγίὰ ολυ- 
δά δεν, ον αυϊδθιιϑάδιη ονδηροίοα ργεβαϊοδιίϊο ελϊηἰ πιὸ στ άθαῖ."ἢ 
(Ογ}}} 1.5.) 
ΤΠ Αροβίῖε ργοσοθάδ νν ἢ {Π6 εἰ͵οεῖ Ὧθ Παὰ οσοπιτηοπορὰ δἱ 1, 

17., παπιοῖν, ἴῃαιϊ ἴὴ6 ἰαϑιϊ ΠΥ ἰ8 ἴο ὃ6 ἠεϊϊνογεά ἴῃ δἰηρὶα ἰδη- 
ξυαρο, δηὰ (Πετα ἰ8 Π0 περᾶ οὗ οἰοφυδησοα δηὰ βιδῖϊε γεβϑοηΐηρ,, 
«ἢ οἢ ΓΑΙΠΘΡ τηλΚοθ ἢ νυ] 1 Π 688 δυδρίοίοιιΒ. 1, 6. (ΝΥ εἴ.) 

Τῆς συῃηεοιίοι ἰ8 νΒ} ΟΟ 8}. ἰγασεα, [ἢ {18 ῬΥ ΑΌΥ 85, 1 {]Κ, 
ὈδΘΏ ΠΟΓΘ δ 006 580] (πη Ποδάγρα; δηὰ ἰδ τηοΐδ οὗ ἰπηίἐγργοῖδ- 
ἰἰοῃ 15 δυρρουγίοἀ ὃν Οτε]] 8, ΝΥ εἰοϊεΐη, δα οἵπεγθ. Υδῖ τπ6 [οἱ- 
ἰονίηρ; οπα ὑγουρῆϊ ἰογνναγὰ Ὁγ (Ὠτγβοβίοηι, Τοογρἢγδοῖ, ἀπά 
οἰ πεγβ, ἀεϑογνθς δἴτεητίοη. ““Αηά ποῖ ΟὨΥ αν ἴῃ αἰδοὶρ!εβ οὗ 
ἴῃ Οοδρεὶ θδθὴ σἤόβθῃ ἔγοτ διηοηρ πη οὗ 20 ννϊδάοῃ οὗσ ἰιἱρ 
δἰγῖῃ, θυϊ 1 αἰδο, [η6 ργθδοῆον οὔ {πὸ αοϑροὶ, ἀϊὰ ποῖ οοπηῆς ἴο γου 
ννἑ ἢ ρΓεραγεα ννογὰ8 δηὰ υπηδλῃ νυ ]βάοτῃ,᾽" ἂς, 

γεῖβθ 1. κάγω ἐλθὼν --- καταγγέλλων ὑμῖν, ὅς. 
Κτιαυβθ δηὰ Ἠοβεππι.. ψουϊά σοη)οίη ἐλθὼν ΨΙΝ 
καταγέλλων. ὙΠΙοἢ, ὨΟΜΘΝΟΙ, 8668 ἴο σοῃἤι86 
γαῖῃογ [ἢ Δη ἴο οἶθαγ {Π6 σοηῃβίσιοίοη, Δη 4 8 ΠΟΠΊΓΑΓΥ 
ἴο ἰῃδΐ νίονν οὗ 1 ψῇῃϊοῖ ἢδΔ8 θ6θη ἰάθη ὈΥ ΟΠ γυβοβ- 
ἴοι. Τῇ 5686 15: “ΤΠ8 ἤθη 1 σᾶπια ἴο γοὰ 
(1ο Οὐογηῖ), 1 σάπια ἢοΐ ργθδοῃίηρ καθ᾽ ὑπεροχὴν 
λόγου, ἴοΓ ἐν ὑπεροχῇ. 

Βοβθημ. 1ηἰογριθίϑ (ἢ 6 λόγου οὗ [η6 ἀοοέγῖπα ἔρϑα, 
6: αν ριιπιθηΐο δὲι0 δρεοέαέα, 1. 6. 8}}}} }}Υ οὗἉ ἀοοσίγί πο: 
8ηα ἢδ6 (4Κ68 ὑπεροχὴν σοφίας ἴο ἀδηοίε ογμαϊέϊοῃ, 
ΘΒρθοίδ ἢν Ρἰ]οϑορἤίοαὶ, Ὠϊοἢ πὰ8 ὈῪ {Π6 Οοτίη- 
(8ι8η5 (πουριε [6 οη]ν ἴτιια ν βϑάοιη. (866 Ποάάγ.) 

1. τὸ μαοτύριον τοῦ Θεοῦ. ΤἬΘΙΘ 5 ἤδ6ΓΘ ἃ νϑγ. ἰϑοῖ. 
ψΠΟἢ τηθιϊῖ8 5οπΊ6 δἰϊθηϊοη. ὅϑϑνογαὶ δχορ]δθηΐ 
ΜΝ, δηὰ 8οπ)θ Ν᾽ αγϑίοῃβϑ δηὰ Εδίῃθγβ, γθδᾶ μυστή- 
ριον, Ὑἰοἢ 18 ρΓδἔθγγοα Ὀγ [οοϊθ, Ρρᾶγοθ, δηὰ οἴμογβ; 
ΔηἋ ᾿Ιηἀ 666 11 15 ϑοπηονἢῃδί σοηῆγηηθα Ὀγ νογ. 7. δπά 
(η6 ψογὰ 15 οἴϊβη υβεὰ Ὀγ (Π6 Αροϑί[6: θυιΐί ον {}}18 
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ΨΟΓΥ ΓδΆ8Οη, 8Πη4 σοηϑβίἀδγίηρ ἤον 5 ΠΏ} γ [ἢ6 ἔνοὸ 
ΟΓ8. ἅγ ἰη Μδ. Ἰείίοτβ, 1 σδηηοῖ Ὀαϊ βιιβραςί {Πδὲ 
1ζ ΔΓΟβ6 ἴτοιῃ δοοϊἀθηξ. [{τηϊρἢϊ, ἴοο, θ6 ᾿πτγοἀιςρά 
ἔγοπι οπιθηαξίοπ : ἴον ᾿ξ βθϑπηβ ἴο γἱοϊά ἃ βίγοηρογ 
86η86. [{ 185, ΠΟΨΘΨΘΓ, ΠΠΠΉΘΟΘΒΒΆΓΥ. Μαρτύριον τοῦ 
Θεοῦ, νν Ὠ]οἢ 15 8 ῬΟΓΙΡὮΓΑδ515 ἔογ {πΠ6 Οσοδρεοί, [ῃ6 Οἠγῖδ- 
ἐΐαη ἀοοίνἧηο, 18 50 {ΠΟΙ ΘΏΓΥ ἀρί ; δηά 18 Βυρρογίβα ὃγ 
οἴθοσ ρϑββᾶρθ οἵ ἰῆς Νονν Τοβίδιηθηϊ ; ἃ8 1 (ογ. 
1, 6. τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ. 4 Τίπι. 1, 8. τὸ μαρ- 
τύριον τοῦ ζυρίουκ͵ δοβίδι5., ἴοο (Ϊ ρΡογοοῖνθ) γοραγάϑ 
μυστήριον ἃ5 ἃ 5088 : δηἀ ἢδ τοίδϑ {Π6 οΥἹΙρΊ οὗἉ {}}19 
βΙρῃϊβοδίίοη ἰο {Π6 Ηδῦτγον, τη ψὨϊοὶ) ΓΤῚΣ δηὰ ΓΥ̓ΤῚΡ 
ἰ5 οἴδη ιιϑ8ε64 δμοί(ἢ οὗ (Π6 Τ)ινίηθ ἰᾶνν 8πηα οὗ 16 
ον ]ϑἢ ἀοοίτίιπα; 85 2 Κίηρβ 11, 12, Ρ5. 182, 12, 
15. 8, 90. 

ᾧ, οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι ---- ἐσταυρωμένον. ϑ'ης6 
ἃ ὈΙΙΏΟΙΡΔΙ ρα οὗ {π6 Αροϑίοϊ!ο οῇἶιοθ σοηῃβὶβίθα [ἢ 
ῬΓοδοηρ ἴῃ6 ἀοοσίτίηα δἀπα (ἢ6 βανίηρ ἀδθαῖῇῃ οὔ 
ΟἸὨ γίβῦ, πος δῖ. Ῥδι] 88ν8 1ξ ν 88 ἢ15 σγαηᾶα οβ]θϑοΐ 
ἴο Ε16] (ἢ]8. αι : (ἢδὲ τη68 ῥγαῖβα οὗ οἵὐϊιεγ {ῃτηρϑ 
ψὰ98 ἰΠΙΠδγθηΐς ἴο ἢ, ΠΟΥ δά ἢδ οσοϊηο ἰογνδσγά 
ψΙΠ, ΟΥ πηΔ46 ΔΗΥ 5ῆον [0 [ῃ6 (Ἰογ ἢ] Δη5 οὗ ρῥἢϊο- 
Βορῇ!οα] ϑοίθησθ, ΟΥΓ {Π86 δγίβ οὗ ογδίογυ Πἰ, εἰο- 
΄αθηςο. (Κται586.) 

ῷ,, οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι, 1. 6. ΟἸΠ6τ, “1 {1πΠουρῆς 
1 ποῖ ψογίῃ 16 ἰο Κπον" (88 1ἴ 15. υηάδεγβίοοι ὈΥ 
ΤΠΘΟΡὮΥ!., Εγαβιηυ8, δηα “0810, ΟΥ, “1 ἀοίδγηϊηθα 
ῃοΐ το Κηον : Ὀυΐ (Π6 ᾿αἰῖογ [ηἰογργθίδιοι) 18 (Π6 
ΠΊΟΓΘ 5Β01{4016 ἰο ψῃαὶ [Ὁ] ον8. Κύδιβθ σϑίεσβ ἴὸ 
δ, 8. 7, 856. Αοἴϑ Φ0, 16. 27,1. ἤοῃι. 14, 18. 2 (ον. 
2, 2. ΤΙι. 8, 12. Ροϊγῦ. 4, 66. , 
Ι οὐκ εἰδέναι ἴῇθ6Γ6 198 82η Ἰαϊοπηδίοδὶ, δηή, 88 1 

Β5ρ6ςΐ, ἃ ροριμίαν ἴοττη οἵ βχρι δββίοη. Ο [Π6 56η86 
οὗ ἴῃ6 ψοτὰβ (οιηπηδηϊδίογβ ἃΓ6 ποΐ δρτεο. ΤΠ 
θοβί ἐουηάρδά ορίη!οη 866π|5 ἰο 6 πὲ πα Ὺ βρη : 
“1 γρϑοϊνϑά τὸ ργοΐδϑδ5 οὐ δἦοιυ ἢο Κπονίβαρε, Ὀαΐ ἴο 
80 ΟΔΓΓΥ ΤΩΥ86]} 88 ἴο 866η1} (0 ΚηΟῪ ποίπίηρ θαΐ,᾽" ἄτα. 
Απὰ 50 ϑοεϊαϊογ, Εϑβίυ8, Μοηοοσῆ., Τοτγοη,, ν᾽ οἴ, (ἃ- 
44}, Βοβοπῃ., Κταυβθ, δηαὰ «08{1πΠ|84η (οἰϊοα ὈΥῪ 
Ῥο]6), ψ]οἢ α8ὲ Οοιηηδηΐδίον σοιηράγοβ ἴῃ [,Αἰϊη, 
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“ Νεςοὶδ8 αιοὰ 5018, 8ὶ βᾶρ13," 1. 6. νἱά6 ἢ6 ουϊηυδϑη) 
ἀιχογῖβ, 8 16 βεγθ 86 81] ὈγΓΟΥβι18 ΠΟΘΟΙΓΘΒ.ἢ 

Ἐοβθημη. οὔϑβογνοϑ {πα {6 ΑΡροβία ρυγροβεὶγ αὖ- 
βίδ ηϑή ἴτουι Ἔχ ἢ δ Ὡς (Π6 γαϑὲ δίογθ οἵ Κπονίς ρα 
δηεἶ δγυσϊπίου ψῃοἢ Πα πάουθδίοα!ν ροϑδρδρρα. ΤῊ 
ΓΘδ50η 18 ϑίδι6α δἱ 8, 1. 8644., πδμοὶγ, (πὲ 46 (ο- 
γ]ΠΙΔὴ85 ΘΓ γαοί σαρκικοὶ, ΠΓῸ8, ΨῆΟ Το] ποῖ 
σοΙργο θη Πίρσῇον ἀοοίΓ 68, ἃ8 15 ΣΙ ΙΕ γοαιαγκοὰ 
Ὀγ Οτὶρ. Ἂς. ( ε]8. Ρ. 101. 

Αἱ Ἰησοῦν Χ. καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον, [ἢ καὶ [45,1 
{πὴ κ, (η6 βθῆβ οὗ ργωδονγεΐμε; δῃηἀ τῃ6 Ἔχργοβϑίουῃ 
ΔΙ σηΙῆ68, ““ ἴο ῥὈγαϑοὶ δηὰ οοτηπμοηχογαία 6 γνῇοἱθ 
Ὠιδίοσυ οὗ 6805 Ογιϑῖ, ἢϊ5. ογίρίῃ, διγίι, 186, ἀρο- 
{ΠΠ6, 8η4 Θβρθοι! γ [5 ἀδαέδ ἃπά [6 Ἰπηρογίμδϊ 
ἀοοσίτηθ8 σοηηθοίεα ψΙΠἢ 10." ((οιηρᾶτγα 1δὅ, 1---4.} 
ΜΠ οἢ 18. αἴ γαγβ [Π6 βθηθῈ οὗ 1Π6 ἔογωμΐα, Τδιι5 10 
»γεαοὶ (ἠνὶδέ 18 οἵ γεῖ πόσα σομιργθῃβηβίνο βἰρηϊῆ- 
σδίϊοη. 

(ει οβθδοῦ ομἱίβ (Π6 τοῦ : ψδιοῦ, Μ΄. δδάρ {μ᾽ η 8, 
Δ Κ68 {06 σοῃδβίΓυσ!οη οἶραρ. Ὑοί [ἢ ΟἿΟΣ 15 8 
σοημηθη ϑογρίυγαὶ Ἰάΐοιη, δα 1 βυδρφςοῖ {Π6 τοῦ 88 
(ΠγοΟΝῺ Οοὐΐ δας ἐπιθηἰσίϊοης. 

8. καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ --- ὑμάς. Γῆ 
ἴα. ἴἰῇ6 Αροϑβι]ϊ6 ἢδ8 βροΐίθη οὗ (ἢ αμῤγϑοὲ οἵ ἢϊβ 
τοδοβίηρ, 8δη ἃ ἢ88 δνογγρᾷ (ἢβί "6 ργραοϊγβα τοὶ ἰο 
1ῃ6η} Ὠαηδ ψ βάοθ. Ηδ ποῦν ργοςβϑαϑ [ο ἰηϑίγιγοὶ 
1Π6πΔῈ σοποθγηΐης ἴἢ6 τπρέλο ΜΠ οἷ 4ι Οογίμε ἢρ 
ἢδά ριιγδβαρδά ἴῃ [Πέξ ῥτοπιϊ]ρϑίίοη οὗ (ἢ ρ ἀϊνίηα ἀοο- 
π6, δῃά {πῃ εομητηηϊοδίίηρ ἃ ἴο 8 ὨΘΔΓΡΙΒ. 
(Βοδβοηβ.) Τημ8 {Π686 ψογ8 πο ϑθοπὶ ἴοὸ ἢ 
"Πυβ γαῖῖνα οὗ [Π6 ργθοθ!ηᾷ. 

Ἔ γγείβ. 4180 σοιραγεβ ἴπ6ὸ ἴνγο [Ὁ] οννγηρ᾽ ΟἸ βϑῖοαὶ Ῥϑδβαροδ. 
Αστίδη Ἐρίοϊ. 4, 1. δόξον δὲ μηδεὶς εἶναι, καὶ εἰδέκωε μηδὲν" μόνον 
τοῦτο φαίγον, πῶς μήτ᾽ ἀποτύχμε πότε, μύτε κεριπέσῃε᾽ ἄλλοι μελέ- 
τωσαν δίκας, ἄλλοι προβλήματα ἄλλοι συλλογισμοὺς" σὺ ἀποθνήσ- 
κειν, σύ δεδέσθαι, σὺ στρεβλοῦαθαι, σὺ ἐξορίξεσθαι" ἃ 18. εἰ προ- 
κόψαι θέλεις, ὑπόμεινον ἕνεκεν τῶν ἐκτὸς ἄνους δόξαι καὶ ηλίθιοτ' 
μηδὲν βούλου δοκεῖν ἐπίστασϑαι, κἂν δόξῃς τισὶν εἶναι τις, ἀπίστει 
σεαντῷ. Τἢα [ογη)δῦ οὗ ἴδ ΡΔΒΒΒΡῸ8. 8 80 8. ΓΒ83Γ, ὈΟ(᾿ ἰδ 86εμῃῦ- 
τλθηΐ δηὰ ρἢγαβεοίομυ, ὑπαὶ 1 σδηηοί Ὀυΐ δυϑρεοῖ ([)6 ῬΕ]ΟΒΟρ ΒΕΓ 
(γο, ἃ5 1 Πᾶνα οὐ οἵδεγ οσοαϑίοηθ οὔβεγνε, Δρρθδθτβ ἴο αν τεβὰ 
ιἰὸ Νεν Ἐκβίδιηδηι) Πδὰ τηϊ8 ραϑθαρε οἵἉ δι1, Κι} ἰη νίενν. 
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8. ἐγενόμην πρὸς ὑμάς. Ἐλοδοητῃ. τομάοΓβ : ““ 1 ΟΒΓ- 
τὶθα τ γϑοὶ ἢ διημοηρ γοὰ 88 ψεὰῖκ (μρέεαγ θά) δηὰ 
ΨΘΓΥῪ τηοήοει." Οὐ ἀσθ. την, ἰδ {ΠῚ Κ5, ἀθηοίο ἐἐηι- 
ἀὐέν. Τί [ΟΠ] ον; γόογάβ φόβῳ καὶ τρόμῳ, ἴα τηδίη- 
(68, ιμδέ τηϑθδὴ τηοάσδδίυ δηά τέ φηο δα )Ω: 
(ἢ ἃγὰ οἰδογισιϑα Ἔχρίαϊηθα Ὀγ ΟΠγγβοβί. δῃὰ 16 
Οτεοκ (οιμμμεηίδίοτβ. (δες (ἤγγβ. δηὰ “ΓΏΘΟρ Υ].) 
ϑΟΓΓ Γθίδγβ (η6 ἀσθ. ἴο αι} 8 ἸΠΠΌ ΘΟ ΠΥ οὗ ὈΟάΥ, 
τηθῃἰοηθα αδἱ 9 (οι. 10, 10., 1. 6. ἃ (ἢ ψψοαὶς νοΐςο, 
δηἀ ἃ Ποδιίδοῃ ἰη ργοηυποϊαιίοη. ΥὙαῇ (Π6 ἀσθ. πιᾶν 
ΓΟίαογ 490 (0 (6 ΘΧΈΓΘΙΠ6 8:8} Π688 οὗ δίδ( ΓΕ, δίοορ- 
ἵηρ, ὅτα., ψὨΙοἢ ἃΓ6 48. Πρθα (ο 16 Αροβθβ. Αμά 
οὗ (818 ορ!πίοῃ 15 ϑομοείίβ. [πάθεα 1ἴ 18 ποῖ ἱξῆρτο- 
ὈΔ4016 Π8ὲ (Π6 ἀσθενεία ὮδσΓα, δηὰ ἰδ ἀσθενὴς ἴῃ Φ 
(ον. 10, 10. γοίδσ ἴο {ἢ 6 βδῆγ6 ἱπῆνγπη 68 οἵ ἀἰβαάνδῃ- 
ἴαρο8 88 (ἢ68 ἐλονγη ἐπ ἐάλε οδὴ τηδηικιοηθα δὲ 4 (οσ. 
14,7. Τδροη ἐν ἀσθϑενεία Μ1}} ταΐδγ ἕο [ἢ ἔδδγ 7 δὲν 
οχοϊιθα ὈΥ͂ Π18 ρεγβθουίογβ, δη4 (ἢδ ἐν φόβῳ καὶ τρόμῳ, 
ἴο Ὧ18 τηοάθβίυ δηαὰ Ὀδβῃ 6886. ΑΠῸΘΓ 4]], ἢον- 
ΘΥΟΣ, ἴ ατδηῖ (Πδὲ {ποτα 18 πηυοἢ ἴο Ὀ6 881: 1η ἀδέδηςθ 
οἵ οὐἢεγ ἱπιδγργαίδιϊομβ, δηά ἰὶ 15 νϑῦὺ ἀπο ἰο 
ἐταοίέν ἀδέεγηιπο [6 ΑΡροβίϊθ᾽ 5 πϑδηϊηρ. 

4. καὶ ὁ λόγος --- δυνάμεως. ΓΘ ΑΡοϑβί]6 8445 {ῃαΐ 
ἴα "ποάε οὗ ὀγέηρίηρ ογισαγα [ῃς ἀοοίσιης ἀεἰ νογοὰ 
Ὀγ Πίτη, 88 ποῖ ρυ! θα ὃν {π6 ρῥγϑοαρίβ οὗ Ὠυμηδῃ 
τί. (Ποβομῃ.) 

ΙῊ λόγος ἀπά κήρυγμα ἴποτα 18,  (ΠϊηΚ, δὴ Ὠοηαἢ» 
419. 8ο Τεγοη., Εβίλ8, δηἀ Μοποοῖ., ψῆο τϑηάογ : 
“4 ογδίϊο φυᾷ υἱοῦδγ ἴπ ργωαίσαάο Ενδηροὶ το." 

4. οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ““ Ὠοΐ ἴῃ 
(ἢ ρογϑιυδϑῖνα ψογάβ οὗ ἢυηδῃ νυ ϑάομλ." Ἐοβθημι. 
τοίδγϑ (Π6 λόγοις σοφίας ἴο οἤοῖςο, οοἸεοίίοη, δά 
σοῃηθοίιοη ἴῃ σομΡΟΒΙΟΏ, ΟΥ ἴο ογδίογοδὶ δ]οου(οη. 
Πειθοῖς, 1Ε τι θα σεηυΐηθ, 158 Ψψογὰά οὗ [Π6 β8π|6 ὉΠ 
Ὑ11ἢ φεῖδος Δηα μιμὸς. [{ 15, ΠΟΨΕΥΘΓ, 80 ἘΠΏ1301.8] (ΟΣ 
ταῖποῦ ΘσοῦγΒ ὯῸ ΨΏΘΓΟ αἶ86), {Πᾶΐ ζηϑΥ ΘΟΙ] ΘΟ, ΘΒ 

Ἐ ΤΟ ποῦ ΡύΓρΟΒΘ είβ. σοεραγοθ 4, 10. ὦ (ογ. 11,6 ἃ 8. 
18, 4 ἃ 9., ἀμὰ βᾶγ8 ἰξ ἴθ {γα ορροθϑά ἴο ἴδ δσγορβηςθ οὔ ἃ ἴμ͵86 
Αροϑίΐς. Απὰ 80 ΜΙ͂Σσ, ἴμοοζε. 
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ἰᾶνα Ὀθθὴ δαζΖαγάθά, ἐπ πιοϑὲ ργοῦδθ]ο οὗ νἰης }} 15, 
κιθοῖς ἴοΓ σιθανοῖς, το! α Μ85. «αὐδτεονιδίίἼοη. Βιΐ 
11}18. 18 ργθοδγίουβ.υ ὧἂἋϑβ ἰο {Π6 οοιηπισῃ τοδάϊηρ, "ἢ 
ἴπ6 ἔοσιῃ σδῇ ὑὉς ργονϑαὰ ἴο ΡῈ δηδίορίςδὶ, πο ὄδχεερ- 
(ἰἴο οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 ἰακθη δί ἰμ6 γαγγ οὗἩ τῃ6 ψογα. 
Νον [18 88 Ὀδθη ἄοῃβ ὈΥ ϑαίιηδβ. 8η6 Κγρκβθ. ὅ0ὸ 
{πὲ 1 τη6 Μ55. ἀρτοϑὰ οὐ {πὸ γαδάϊηρ, "0 γθαβ80ῃ- 
ΔΌ1]6 ἀουδι σου ]ὰ 6 δυϊογίαι!ηρα οὗὨ 25 σοηυ θη 689. 
Βαϊ {Πόγὰ ἰ8 ϑυςῇ ἃ ἔδιγαρο οὗ ν8γ. ἴχκβδεῖ. ἃ8 σδηῃοί 
νι ἰδδὶ ομα ἴο βυβρεςῖ ἃ ςογτγυρίίοη. (δ66 Ὗ εἴ8. δηὰ 
Οτίοϑῦ.) [ηἴοὺ ἃ φυδϑιίίοη τῃϑγοῖν ογι σαὶ 1 ςαηποί 
ΘηΐΘΓ τημοἢ δὲ ἰάγρα, δηὰ 1 ψν}}} ΟὨΪγΥ οὔδεγνο, {πΠδΐ 88 
ἀνθρωπίνης 18 οτη [6 ἃ 1 ΝΟΙῪ πιδὴγ Μϑ85., 1 τῆᾶὺ θ6 
διιδροοίοα ἴο σου ἔτοπη {Π6 Πηλρὶπ ; δηὰ 858 {86 
Τοδαϊηρ πειθοῖ 185 δβιιρροῦοα Ὀ΄ ϑοῆθ Μδ5. δηά 850 
Ὀγ 1..5860.., Ζοηῃαγαβ, δηὰ οἴΐογα, 1 τ ηκΚ (ἢ  ε(8., 
ϑϑιη οι, βοἢϊοιι., δηὰ Κιλι86), (Πα 1 ουρῶϊ ἴο θ6 
ϑαορίεα." Βυ( 1 σαηηοί ἄργθ ψ ἢ (ἢ6πὶ ἴῃ σδῃ- 
οΟ] Πρ λόγοις. [{ ἸηΔΥ δ6 βυϊῆςοϊοηϊ ἴο μοϊηΐ ἴΠ8 : ἐν 
πειθοῖ σοφίας, λόγοις, οὐ τοι ἐν πειθοῖ σοφίας λόγων. 
Αἱ «αἱ! δνρηΐβ, (8 δοπδθ οἵ ἴ1ῃ6 Αροβεία 18 οἶθαγ. 

Ηργο Κγϑιιϑο σοπιρᾶγθβ ἃ δἰ δι 86 πε π)6ηΐ οὗ 
Μαχ. Ἴγγ. 185. 1δ. ρ. 148. Οὐ κατὰ τοὺς τῶν πολλῶν 
λογισμοὺς" ἀποχὴ πρὸς ἐπαινὸν λόγου, γλωττὰ εὔστοχος" 
ἢ ὀνομάτων δρόμος, ἢ ῥήματα ᾿Αττικὰ' ἡ περιόδοι εὐκαμ.- 
πεῖς, ἢ ἁρμονία ὑγρὰ ταδ᾽ ἐστὶ πάντα κατὰ τὸν ἐν διονύσου 
ποιήτην, ἐπιφύλλιδες καὶ στωμύλματα, χελιδόνων μουσ εία, 
λωβὴ τε τεχνης. 

4., ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως. Μοβὶ 
τθοοηΐ (οιηιηοηίδίοῦβ οχρίδι ἢ αὐνϑυ ἴἢ6 ἴογςοϑ οἵ (ἢ 686 
ψ οσα5, Ψ ὨΟἢ (ποῖν δι ηα!ηρ ψ δαύ (ΠΟΥ 880.) τηυϑῖ 
"Ὲ γοΐδιγβα ἴο τῃ8 ορογαιϊοηβ οὗ (6 Ηοὶγ ϑρίσγιξ, 

εἰ Νυίπίωρ; ἰ8 δδϑίθῦ ἤθη ἴο 8δε6 ἰδ ογίη οὗ ἰἢς εἰτοῦ. Τῇ σ 
(45 ἰῃ ἃ ἰπουβαπά Οἰμοῦ Ἰηβίϑη 65) ννὰ8 σϑοηδγαῖθα ὃν ἰῃς σ ἔοϊϊον! 
Τα Ἐχϑη} }] 68 δή ιιοοὰ Ὦγ εἴθ. βι ΠΠςίθ αν ργονα [ἢ Τσογγεοίμει, 
οὔ (ἢ ρἤγαβε ; νεῖ ἢοῆθ οὗ ἴπϑ ἢανε λόγῳ ἰη ἴ)6 ξζολ εἶτα, Ὀυϊ ΟΠ 
ἃ8 ἃ δεραγδαίε Ὠουη, ὈΥ ἃ ξοῖῖ οὗ οπαϊδϊ8. Τα πηοβί δρροεοῖϊίθ Ἔχ- 
διυμίε ἰ5 ἤδεγαςὶ], Ροηΐ. ἡ διὰ τοῦ λόγου πειθὼ. Ὄεῖϑ., ἱπάεοά, οὔ- 
86γνε8 (ῃαϊ Ῥ]αΐο, Ερ. 6. ἀϊδιϊηρυΐθῃεθ ἰἢ6 σοφίαν τὴν ἀνθρωπίνην 
᾿δηὰ ἴπε ἀναγκαίαν. 78, Ποννενογ, ἰδ Ὀαϊ δἰ σις ονϊἄδηος ἰῃ 80ρ- 
νοι οὗ 16 σοιπηϊόη Γοϑαΐϊηρ. 
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85 5ῃονῃ Ὀοίἢ ἰῃ (6 Ρῥγορίθοῖθβ οὗ ἰδ ΟἹά Το- 
ἰδτηθιί, δηἀ 1η 116 ΑΡροβίίθ8. Τῇ δυναμ., ἴοο, πηιι8ὲ 
τοίογ ἴο (Π6 ψογκίηρ οὗ τηΐγαοΐϊθθ.Ό Αηᾶ {ἢ18 [8 
Θβ.80]18} 6 Ὁγ τἢ6 ποχί νϑῦβθ, δηὰ 18 σοῃῆγπγοά 
ὈγΥ (86 δυϊῃπογυ οὗ [Π6 ΒΔΙΠΘΓΘ δηή δηοϊθηΐς Οοι- 
τηθηϊδίοσβ, δηαὰ 4}1] {6 δῦ! θοῦ τη ἄθγ ΟΠΘ8. 

ὅ. ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἦ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀ. 
ἐ. ὃ. Θ. Ἴδα β86η86 οἵ {686 ψογὰάβ 15 δρρᾶγθηΐ ἔγυπὶ 
(Πδΐ οὗ (ἢ ργασθάϊηρ, ΤΠ ἵνα 18 ὈΥ βοῖηδ ἐῃοιιρὶς 
ἴο αν {πΠ6 ουοπέμαΐ 86η56 ; {Π6 {ἢϊηρ ὈοΙηρ, 88 Ηο- 
ΒΘΠΠ1. 8808. ἃ ΠΟηΒ6] 666 οὗἉὨ [Π6 ργϑοθαϊηρ. 

6. σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις. ΗδΙῈ ψΜ6 
ἢαᾶνο {Π6 δεοοπα Ὠδδὰ οὔίῃο (αρίογ (866 {Π6 Τηϊτγοά.), 
ἴη ψΠΙοῆ Ῥδι] βδῆονϑ {πᾶς 1 πυπηδη ψ]βϑάοπιὶ ὃ6 
νδηςηρ ἰο 18 ργθδοῃίηρ, 10 195 ἢοΐῖ ἀδνοϊα οὗ ἔγιιθ 
δηΐ 8ο14, Ἄνθη ἀϊνιηθ, ψΊ]βάοῃ). 

Λαλοῦμεν, ““ψὸ ἀο βροᾶξκ, ψ͵ ἤἢᾶνα ἴο βϑρθᾶκ ν]8- 
ἄοπῃ, ὑυυΐ ἰξ 18 δπηοηρ (ἢ6 τελείοι, ΟΥ διαί τοῦθ ΓᾺΓ 
Δανδησσα [ἢ βρί 4] Κηον]θάρο, ηοΐ (ἢ σαρκικοὶ ΟΥ 
νήπιοι, Ὀυΐ (Π6 πνευμάτικοι. (866 8, 1. Δηά ΗϑρΌ. ὅ, 14. 
6,1.) ΤΙ5 ἱπιογργοίδιοῃ 15 βυρροτγίθα Ον 1Π6 τηοβῖ 
οιηϊηθηΐς τηοάργῃ Γοπιημρηίαίοτβ. (66 0 γ.) [1 
15 Οὐυβογνεᾶ ὈΥ ϑ'οἤ]δι8., (δὶ αἱ 1 Ῥᾶγαὶ. 26, 8. δορί. 
(Π6 οἱ μανθάνοντες ἅττα ΟρροΞΘ4 τοίς τελείοις, ΨἤδΓα 186 
ψυΐρ. γαηάθγϑ [Π6 ἔογσηογ ἑηάοοίοδ; ἴδ ᾿αἴίογ, ἀοοίοδ. 
Ἰλοβϑηιη., ἢν θνοσ, {ΠῚΠηΚ8 ἰῃδὺ (ἢ 6 τελείοι ΔΥ τηθϑῆ 
ΟὨ γι βυ]δη5 σθηθγα  γ, 85 ορροβρα ἰο Ηρδίμθηβ δηὰ 
εν 8. Αηά {15 Ἰηἰογργοίδιίοη, ἢ 6 {Π1η (8, 18 δὺρ- 
Ῥογίεα ὈΥ {ἰ| ἰοἸ]ονίησ ψογάβ8, ἴΏ ψ]οἢ σοφία 18 
σοιηηθη6 64), Δηα 18 ρΓοροββϑά ποῖ ἴο ἴΠ6 ἔτ Π6Γ δά- 
νδηςρα οΟὨΪΥ, Ὀυΐ ἴο 8}} (τ βιδη5, (Πουρῇ πκηονη 
[0 οἰθγβ ψῇο δῦ ποί ( ἢσι 8{14η8.᾽" 

6. σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰώνος τούτου. ““ ργα (οὔϑογνοδβ 
Ἐοβθημ.) [6 ΑΡροβί]α ῥγοςθθάβ ἰο βῆον (6 σγοαὶ 
ἀϊθογθηςσα Ὠοίσψθθη (ἢ γίβιδη ν]βάομ δηα (δὲ οὔ (6 
Οτοοῖκϑ δηή 968. ΤὮδ 86η868 15: “ Βυῖ να ἀο ποῖ 
ΒΡ68Κ (Π6 ψίβάοπι οὗ {Π||5 ἃρῈ ;᾽ 4. ἀ. {Π|8 Θη]Πριοηρά 
856, 8ηὴ δρθ ψῃϊοῆ Ὀοαϑίβα οὗ 18 ργοργεβϑβ ἴῃ ρἢ1- 
Ἰοβορῇγ. ὮΝ 
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6. οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτω. ΤΏ ἰδ 
1πουρπῖ, ΌῪ δϑιηΐον δηα Βοβοημ)., ἴο δανα γείδσεποε 
ἐο {π6 76νν ἢ τυΐθγβ; 8ἃ8 ἄρρθᾶγθ, (Ποὺ τἢΐηκ, ἔγομι 
νοῦ. 8. ΤῆΠδί, μούνγονογ, 18 οΐ αυϊ ἀδοίδενο, Τα 
Οτροκ (οιμιηδηίδίοτβ τοίου 1 [0 ὑσιῃοραὶ δηὰ ἴη- 
βυσηί4] ρογϑοηβ δπιοηρ [6 ΗθαίΠδη8, ἴῃ δίϑδίοη ΟΣ 
Δ] οη8. Ϊ 866 Ὧ0 Γδββϑοὴ ΨὮΏΥ ΜῈ ΠΠΔῪ ποί γοΐογ 1 0 
δοέμ. (ΑἸ ογίδίη ἰξ 18 τἢ6 ἰογῃϊ καταργουμένους 18. 88 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΪς ἴο 06 88 ἴο (Π68 οἴ ΘΓ: τουρῇ 1 ἃ βοηλθ- 
881 ΔΙ ογθηΐ 8686. δο  ΘΌΒΏΘΓ ΓΘΠΔ6ΓΒ 1 : ““ ανὶ 
ἰδίμθῃ ἰῇ ἢδο ΓΘ Π1ἢ1] να] οπί, ἢυ}}}08 ὈΓΘΕΙ βυηι.᾽" 

ἡ. ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ. Κταιιδ6 
ἤθγθ σοιίρδγθβ Ερίιδεβ. 3, 8. 6, 19 ἃ 920. (]. 1, 96 
ὃς 27. 2, 1---Ξ3Ξ. 8,4. ΟΥ̓ΓΒ18 βοηΐθησα (Π6 ρῇγδβθο- 
ἸΟΡῪ ἰ8 6]Πριἰ.8] δηὰ μορωΐαν. (οτηπιθηϊδίοσβ ἰὼ 
βθηογαὶ οἰ Γ ΒΟΌΡΡΙΥ πότε οὖσαν (ΜἰΟἢ 86θαλδ {6 
ΙΟΓΟ σογζοοὶ τηοά6), οὐ, ἢ Οτοῖ., τοχαγαὰ {Π6 
ῬτοΓς 85 ρυΐζ, ΟΥ̓ 8} ἰΏνΟΓΒΘ ρ΄ ΓδδΘ, [0 τὴν ἀποκεκρυμ- 
μένην ἐν μυστηρίῳ. δο Ερἢε8. 8, θ. μυστήριον ἀποκε- 

μμένον ἐν τῴ Θεῶ, ““Κηονη ἰο ΟΟοἀ δἱοῃθ." ὅεε 
80 16, 61. διτ. Φὸ, Φῶ. 4 Μδος. 1δ, 41. Βγ ἀπκοε- 

κεκρυμμένην ἰ8 γοδηὶ σοσιγημένην, ἢοπ,. 16, 1δ. 
[6 Δροβίίθ ἢ88 ἤθγα θϑρβοῖδι)ν 1 νίονν (6 4]}- 

86 σουηβοὶ οὗ (ὐοα ἴον ἴΠ6 58αἰνδίίοη οὐ ἴὭϑε ὈΥ͂ 
9}6808 ΟΠ γίβί, ἴὴ (ἢ6 ν τι ηρδ οἵ τ[Π6 ΟἹά Ταβέδμηθης 
ΟὨΪΥ ΟὈΒΟΌΓΕΙΥ δρηιῆθά, δηὰ ἴἰο (6 ρϑηργαὶγ οὗ 
τθἢ ὈΓΘΥΪγ ὑηκηοόνῃ. (οἷ. 1, 96. Ερῆ.1,9. 10, 8. 
ὅ, 9. (Κταυδα διὰ Βοόβθῆβ).) (8366 ὕογθ ἰὴ Μδοζῃ.) 

γὰ ᾧ προαΐρισεν ὃ Θεὸν πρὸ τῶν αἰώνων. Ηδρτα ᾿ς 
τηυϑί βϑυυαυὰ ἀποκαλύπτειν. ΤΠ6 βρῆβθ, ἤθη, 18: 
ρ ψῃϊοῖ ἀοά, ἔτουι δνογ δι, ἢδα ρῥ᾽απηδα δπὰ 
ΡυΓροβοά ἴο τονϑαὶ." Τῇ πρὸ 1ῇ προωρ. 15 ποσῶς 

 ο ὃὉ6 μ]θοπδείίο; θαΐ ἰξ ἢθ88, δ ἰοδϑί, δὴ ἱῃίθηδινα 
ἔοτοα ; δηά ᾿πάἀθοα [Ὁ βεθῆ)β ἴο θ6 ΟΙοβθῖν σοπηθδοίοά 
ψἢ (Π6 ποίίοη οἵ ῥἰαπηϊηρ, ἀ6! Πογαῖηρ, κα. Τῆθο- 
ΠΣ ΒΑΥ8 (86 ἴδγπὶ 18 ΘΙ ΡΙοΥ θα ἴο δῇον (Π6 ἰονα οὗ 
οὐ : βίῃοδ ἴἢ086 ἃγΓ6 ἜβρθοῖδιΥ δϑωρμοδεά ἴο ἴονθ υϑ 

“Ὧο ἢδνα Ὀ66η ἴογ ἃ Ἰοηρ {ἰπ|86 πηακιηρ ργοραγδίϊουδ 
(ο υεηθῆϊξ υ5. ΤΠ Ρἢ 886 πρὸ τῶν αἰώνων 15 ἑοτιιεά 
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οη 6 Ηεῦτγον ὈΘΩ ΊΣ, ἀπά ἰδ ϑυΒοη 005 ψ1ἢ 
πρὸ καταβολῆς κόσμου. 

7. εἰς δόξαν ἡμών. ἢ Θ ΡΓΘρΡΟΒΙΠΠΟΏ ἤατα Ἰπάϊοδίοβ 
ἐπα, ΡυΓροβθ; δηὰ δόξαν 15 ἴὸ 06 αΚθη ἑβοίδρῃοτγὶ- 
αδ}}γ ἴῃ τἴΠ6 86η586 δαέυαέίοη, δαρρίηθες, δις. ὅο ΤΊιοο- 
Εγ: καθὸ κοινωνοὺς ἡμᾶς τούτης ἐποίησε Δόξα γὰρ 
οὔλοῳ τὸ κοινωνῆσαι τῷ δεσπότῃ ἀποκρύφου μυστηρίου. 
Δηά 50 Ῥ ΒΕΌΥ δπὰ Ἰ)οάάτσιαρθ. οϑϑηιη. δχρίδῃβ : 
““ὯΟΒ8 ΘηΪΠ| 1)6118 Ὠδθυϊ αἀἰρηοβ, 4108 ἀοῃ!β βυργα 
ΟΙΏΠ68 ρΓοΟρδοίμβ ογῃμαγοί." ΑΒ ἴῃ ὨΘΑΣΪΥ {86 δαῖη6 
ΤΟΔΏΏΘΓ 1 5 ἰηἰεγργοίοα ὃΥῪ Μδοκῃ. Μσ. δ|δάἊ 
ἀοιδγτηηθ5, ἰπουρὴ σϑιουϑῖγ, (ἢ 6 ΤΟΓΙΠΘΓ 86Ώ86 [0 
ΒῈ τοαυϊεβιῖθ, θυ {Π1ηΚ8 πὰ Ἰδίίογ πθοὰ πος "6 ὃχ- 
οἰυάεά. 

8. ἦν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τ. α. τ. ἔγνωκεν. ΒΥ (ἢ6 
γαΐογε τηυβί (848 δἰπγοβί 4}} δποίΐθηξ δῃηὰ τηοάδγῃ (ὐοκι- 
τηθδηΐδίοσβ ἄρτ66) 6 υηἀογβίοοῦ {Π6 «ΖΘ !8ἢ ΤΌ] ΕΓ. 
Ὑμεῖς ἑσπόγαηοα ἄτοβα ἔγοιῃ {πο ὶΓ ποῖ σΟΠΙρΓΘΒΘΠΑΙΗ͂ 
18μ6 ρμγορδβοίθβ : δηὰ {ἢϊ8. {ποὶγ ὈἰΓΓΘΓΏ658 δρϑίηθς 
ΟἸὨτῖδι ψὰβ οηρθηδογοαᾶ ὈΥ ἐδ 8 βυρροβοά αἰβαοοιίοη 
(ο [6 Μοβαὶς ἰ]αν. Εἰ γὰρ ἔγνωσαν, ““ ἰῷ {Π6γ "δὰ 
Κηονῃ {παῖ ψνἰβάου, ἰἢο86 νίβα σου 8016 οἱ οὐ 
γενθεὶθά, τπουρὴ βοιηθνῃαί οὐδαυτγοίγ, ἢ {Π6 ῥΡγο- 
Ρῇοῖς," διε. (Βοβδθβῃ.) ῬΒΘορΉΥὶΪ. ψ06}} ΒΡ 0]168 δϊοσ 
ἔγνωσαν ἴ6 ψοΙάβ τὴν ἀποκεκρύμμενην δόδαν καὶ τῆν 
θείας οἰκονομίας μυστύώρια ; 85, ἔῸΓ Ἰπδίδῃσο, ἢ6 δε ἰά5, 
(ἢ ᾿πολγηδίίοῃ, (ῃ8 ογυοιβχίοῃ, ἔπ 6 σΔ] Πρ Δηὰ 86- 
πηβϑίοη οὗτῃς ΟΘη.1|68, (ἢ 6 80] οἰ οἵ Γερβηεγδίϊοῃ, 
δἀορίίου, Ἰηδεγιίδηςα οὗ ἤδανθῆ, δῃ6 δ]] οἷΐον .ἄθο- 
{τη 68 γονοδ θα ο (6 Αροβί]θβ Ὀγ (Π6 Ηοὶγν δρίτγι." 
ΒΥ ἔγνωσαν Ὅ6 τὴ8Υ, ἴ τὉπϊηκΚ, πη ἀοτγβίδηά ἐπογουρῇ 

Κηπον]θάμο δηἀ σοηνΙεϊίοη. Εον ἴπον δοιὰ ποὲ θυΐ 
ἤανγα δα, δ ἐϊη68, ἃ βοσί οἵ πηργοβϑίοη ἔπδΐ «(6815 
ννᾶ8 ἰἢ6 Μοεδϊδῆ. Ἀμπά θ6 ὃ τοιηθιηθογοα (μὲ «μολ 
ἐρηογαἘ 06 88 (Πρ ῖγα σου! οἷα π ΒῸ ὀχεῦβθ. [{{τὴον 
ἢδα ηοΐ ἃ (]}] Κπον]εάρα, 1 88 {ποῦ οὐ ἴδ; 
κἰηῆοσθ (ΠθΥ ὈΠηάοα (Ποῖ οὐ ογεβ, δῃὰ παγάθῃρα 
ἐῆοῖν ον Πποαγίβ. (866 Οτοί.) 

8. οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν, 1]. 6. “ ῥτοὸ- 
ουτγοά ἢἷα ογυοϊθχιοι Ὀγ 1Π οἷν ᾿μϑι ρβαίοη 8." δὸ [ἈΣ 
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848 [ἢ 6 ἰογπὶ ἄρχοντες ἰης} 468 ΡΙΪαία δηὰ Ἡδοτγοά, ἰξ 
τη80 Ὀ6 πηοαϊεοά. (ατοῖ. ὃς Κοβθοη.) Τῇ ἜΧργοβ- 
βίοῃ τὸν Κυρ. τῆς δόξης (οη νῇηϊσἢ (ἢ6 οἷάογ Οοιηπιοη- 
ἰΔίογβϑ νδίηἱν ρογρίθχ ἐμθηηβεῖνεβ δηὰ {Ππεὶγ γοδαθγβ) 
183 ΡΥ 4 Ηουτγαίϑιη, δηὰ βἰρη ῆθβ ““τη6 οἰογίουβ 
Τογα," οὐ “1ἢ6 Μεβδβιαὶι." [1{ 15 στ ἢ γ βυρροβοά ὈΥ 
Οτοί. ἴο θ6 ἴδκϑη ἴτοπι (δι οὗ “" τῃ6 Κίηρ οὗ ρίογυ" 
ἴη Ῥ8. 44,9. ὅδεθ ἴΠ6 ορίῃἰοῃβ οὗ (6 Εδίἢθγβ, βίδα 
ὈΥ δεῖς. ΤἼ68. 2, 105. 

9. ἀλλὰ καθὼς γέγραπται" “Α ὀφθαλμὸς, ἕο. ΤῆΘ 
86η86 Οὗ (Π18 ἰογηπλΐδ 15 ἢ ΓΘ, 85 ἴῃ τηοϑέ ΟΥ̓ ΠΘΓ ρ[8 668, 
“Βυΐ, ἴο ΔΡΌΪΥ {Π6 ψοτγάϑ οἵ δογιρίιτγο.᾽"" ὙΤῆδ νογάβ 
ψἰοἢ [ὉΠΠ}οἷν ἀγα ον ῇεσγο [οὰπὰ ἴῃ {πῸ ΟΙα Τοϑίδ- 
τηθηΐ ἰο(ἀθ πὶ νογῦϊ8. ϑόοπιθ οἵ ἴῃθπὶ οσουγ ἴῃ 18. 
64, 8. 6δ, 17.: δηά, 848 ἴΠ6 ψογ 8 ἃγα ἢοΐ ἃ γορΌϊδγ 
υοἰδιίοη, τπδὲ ἰ8 βυϊηοϊοηί. [ τνὰ8 1Π|υᾶρσοα ἴῃ 

ὀερει, Φαγοιηθ, 8ηα οἴποιβ οὗ τ[ἢ)6 δηςϊδηΐβ, ἴο β00- 
Ῥοβ6 ἰδὲ {Π6Ὺ Θχίβιθα ἴῃ (6 ᾿ἰοϑὲ δροσγυρῇδὶ ὈοοΚ8 
οὔ ΕἸαῃ. ΓΓμαὶ ψουἹὰ 6 ἱποοηῃβίβίθηῦ ψ τ τ ἴταο 
ἔογες οὔ {Π6 καθώς γέγραπται, ΜΉ 18. ΟὨΪΥ ΔρρΡ] θα ἴο 
(ἢ6 (ἰδηοηίςαὶ Ὀοοκ8 οὗ ϑδογιρίιιγσθ Οἡ τἢθ 88Πι6 
σιουηάβ πλυβί {{|6 ορ! που οἵ τοί. θ6 γοὐεοίβα, ψῇο 
τ(δῖηΚ8 {π4Ὸ ἴτἢ6 ΑΡροϑί[6 γϑϑὶϑ οῇ 8οπηδ ἰγδάϊ θη το- 
ςοἰνοὰ ἔτοιῃ (ἢ 6 ἰονι Βαῦῦυϊε8. ΤῊ 8 18 βυγοὶν 
Δϑογὶ θὴρ ζαν ἐοο πιμοΐ αμέδογὶέψ ἴο βὰς ἢ σοιηροϑι- 
(ἰοη8, υδοί] ἃ8 (ΠΥ τᾶν Ὀ6 ἴῃ {Π6 1] ΓαϊΊοη οὗ 
τῆς β86η86 οὗ δογρίαγο. Τῆς πιοβῦ Ὁποχοαριοηδῦ θα 
ορὶηΐοη 13, ἰῃδι ἰἢ6 Αροβίϊθ ἤδθγθ, ἃ8 οἴζθ,, σοοοηι- 
"ποάαέε5 ἰῃες ψογάβ οὗ {Π6 Ῥγορῇδί ἴο ἢ18 ρΓΡΟΒο. 
Ιη ψῃϊοῇ σᾶ86 σᾶγα τηιϑῖὶ 6 ἰακθὴ ἢονν 8 ΔΡρΡΙΪΥῪ 
οἰἴμοῦ τἢ6 ΗΘὈ. οτ δερί. ἰο (6 1ηἰογργοίδιοη οἵ {Π|6 
Ρ85888ρ8 οἵ [6 Νεν Γαβίδιμηθηϊ 80 ϑοςσοιηπιοάδίαα. 
ΝΟΥ ᾶἃγὸ ψα «θοιης ἴο σοπίογῃι Ὄχδοῖν ἴο {Π6 σαπιδ 
διιδ)οοέ ; ἴοτ δοσοῃμηοάδίοη ἐπιρέϊεα οαπσε. Ἡδετο, 
Πούονογ, οἰδηραΊ Ὶβ ηοΐ ἢδοδβϑαγυ: δηα πογοίοσγο ΟἹ 
8η4 ϑομοείίροη, ποῖ νι τἤουξ γράϑοπ, οὐὈ]θοῖ ἰο (ἢ6 
σοπηοῃ ἰηἰογρτγαίδιοη, ἢ] ἢ τοί [Π6 βυδ]εςοὶ οὗ 
[Π686 ΜΟΓΑ8 ἴο {Π6 αν ἐὐυθα οὗ ἃ [Ὀΐτυγα βίαϊθΌ ΤῊΘ 
68. [πἰογργθίθγβ, ἃ8 (τγβ., ΤὭΘΟΡΗΥΪ., ἄς,., 8Δπ4, οὗ 
1Π6 τπηοάογη8, ϑυγοηῆυβ, γιίγιησα, Ἰ οἱ, δηα οἰ ζβ, 
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ἴανθ γἰ ΣΟῪ τηδιηἰδί θα {πὲ (ἢ 6 ψογάϑ8 γοϊδία ἴο 186 
θοδιίιαἀα οὐὗἁἨ {6 {1π|65 οὗ {π6 ΟΙά Τοβίδιηρηίΐ, δηὰ 
(ῃ6 τηγϑβέθγιθϑ οὗ 1ἴ, δηά ἃγθ δρρ]:οἀ Ὀγ ἴπ6 Αροϑβί]8 
ἰο ἰΠ6 ἀοοσίγίπθ8 οὗ [ἢ6 (ὐοβροὶ, δά {ἢ6 Ὀθηρῆϊἕϑ 
{πῃ γον σομηΐδγγοά οὴ υ8. 48 ἴο (ηἢ6 ψογάϑ ἃ ὀφθαλ- 
μὸς οὐκ εἶδε, δζα.. ἘΠ ΘΙΓ 8686 18 ὈΪΔΙ ΠΥ : ““ Βυ ἢ (Π]ησβ 
ἃ8 ὝΘΓΘ Π866ὴ 8Π64 ὉΠΚΠΟΜΠ, ὑῃΠοθαγά οὗ, ΠΥ οὗ 
ψ ΠΟ 1Π6 τηϊηά οὗ τδῃ Πα ΠΕΡΟΓ ἰογηγηθα ΔΠΥ σοη- 
ςερίοη." 
Βγ ἡτοίμασεν 15 τηδδηΐ ““ ἢὰ5 Π6]4 1 ταβθγνο :Ὁ δηᾶ 

ἀγαπ. Ὦδτγα ἱποϊ 68 (6 ποίίοηβ οὗ ψογβΠΙρρΙηρ δηὰ 
οὐαυίηρσ. Τῆμϑ ΟἿΣ αν! ΟἿΣ 58γ85: ““Ηθ (ἢδι ἰονοίῃ 
16 Κααροίϊι ΠΥ σοπιηδηπηθηῖβ.᾽ : 

Ι τηιιϑὲ ηοΐ οτἱξ ἴο ποίϊςθ (Π6 ἃ δἰ {Π6 σοϊημηθησα- 
τηρηΐ οὗ (6 βοηΐθῃσθ, ψἤοἢ βδοὴῆθ ψουϊά οσαηοοί 
ἃ8 ἱποοηνοηϊθηῖ, δηαὰ οἰἤογβ νου αἰέξεγ. ΝΟΙΈΠΟΣ 
σου 86 ο8η ὑ6 ἀοίδηἀαα, ΠΟΓ ΙΒ ΘΙ ΘΓ Πασθϑβδαῦυ. ὅγ68 
ΔΎ, 1 (διηκ, τοραγὰ ἃ ὀφθαλμὸς ---- ἄνεβη ἃ8 Δ δηϊᾶ- 
ροαοΐοῃ ΟΥ πηΠηϊβῃθα βοηΐθηςθ : δηαὰ ἰἰδῆσα (6 ἃ 
15, αογ [η6 Ηθῦγον τδηηδῦ, γερθαίθα δἱ {Π6 ποχί 
οἴδυβθ. [πἀρθοή (6 ψῇῆοϊα 15 δὴ Ηρ] ] δηϊβίῖοαὶ σοη- 
βϑίγισίίοη, ΕῸΓ 4 Οἰασοϊοαί ψτιῖασ οι ἃ ἤᾶνθ βορὰ 
ὅσα, ΜΏΪΟΝ ᾿ἱπάἀοοὰ 18 ἰουηὰ ἰῃ ἰπμ6 ΑἸδοχϑδηάγιηθ 
ΜΆ. δηὰά β8οιηθ δίῃ: ὑεῖ, 1 (Ὠϊηκ, ἔγοιῃ δηθηάδ- 
[Ἰοη. 

10. Ηεγα σομηηθηοεβ ἰδ ἐῤὲγά ραγί οὗἨ 1πΠ6 Οῇδρ- 
ἰογ, 1 Μ ὨΙσἢ ([Π6 Αροβί]β βῆονβ ἠοιυ [Π1ηρ8 50 Ὠάάθῃ 
8Δη4 τοιηοΐθ ἴτοῦλ 8}1 Ὠυπηδη ἰπουρῃῤ αν Ὀ6θη 

Ἐπ ΤΏα ἰαβί οἴαιι86 οὗὨἁ τ) 8 ἐγὲρίο ραταϊἰοἰλδηι οοηίαϊηΒ δη ἰάΐοτῃ ἔουηά - 
Ὀο(ἢ ἴῃ ἴῃς ΗδὈ. αηά {6 (Ἰβοίοαὶ νυτὶεγβ, 8.66 ὅεγ. 65, 17. 8, 17. 
Ἠβδησα ἰΐ ἰ5 ποὶ βίγδηρε ἴῃ ἰζ δῃηοι!α Ὀ6 ἔουπά 'ἴπ {πῃ6 ΒδὈθὶηϊοαὶ 
ὉΓΪ6ΓΘ. 866 Ἦ εἰἴδιοἰ 8 οἰϊαι'οῆβ, οὗ νῃϊονβ [86 τηοδῖ ἀρροβίϊθ ἰδ 
Μαϊπιοη!ά. ἐς διηάδιηθηι8 [6 ρ}8 ὁ, 14. Ηξθς δυΐδπλ Γὸ8 ἤθη ροϊαβῖ 
ΟΥΕ ΡῬγοξεγτίὶ, ἤδς δυσί υϑυγραγὶ, αἰ τηθηΐθ Ποίηϊηἷ8 ρεγϑρίοιιὰδ 
ΘΟΠΡΓΕ ΘΠ. ϑυγρι οἰεραηΐον, τη ἱροὶ ν]άδανιθ ΡΟ ΓΑ ; 
ὈΙυγα δἰϊογιιπι γοϊδίι ναι; ο] υγ γα δος ἢἶδα πΠ66 δυάϊΐᾷ τηθηῖς 
οσοηοὶρίαγυ8. Ετοπλ ἴἢ6 ΟἸ95810Ὰ} νυγογβ ἢ6 σοΙραΓοβ ΕἸ μθάοο!. : 
οὕτως οὔτ᾽ ἐπιδερκτὰ τάδ᾽ ἀνδράσιν, οὔτ᾽ ἐπακονστὰ, οὔτε νόῳ περί-. 
ληπτα. Οἷς. μγο Μᾶγοε!!. 9. αι ᾳυϊάδη) Θρο, 5] ᾿ΐδ ἡδρηὰ αίδαγ, 
υἵ οἂ νὰ ου)υβαϊῃ πηθ 8 ἃ οορὶ 8110 ΘΔΡΘΓΘ ροδϑίϊ, Ἀθη 8. 811). 
Ουγιΐυθ 8, ὦ, 1. Ορυϊεηίΐα, ησυδηΐαιν, φαΐ οὐι}} 8. ΟῚ 800) σοι, 
δηϊη8 σοησίροιθ ἤοη μοββαηί. 



Φγ7Ο 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑ͂ΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ. {1- 

Κπονῃ ἰὺ κἰπηβοὶ ἢ δηὰ ὑἴδογβ, παθεῖν, ὃν ΙΝ Π6 
τονοϊδίοη. ((το}}.) 

10. ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε ὃ. τ. Π.ια. ἯὙὲ πιο 
ἰοῦ βϑυθδυά ταῦτα ἔτοτι {86 ἃ ργεοθάϊησ. Βγ ἡμῖν 15 
τηθδηΐ, 88 δϑοῖα {π|ηκ, [ἢ6 ΑΡροβίϊα ἢ πιβοὶ ἢ: ΟΥ, 88 
οἴοῦβ {πίηἶκκ, Ὠϊπη56}} ἀπά ἴπ6 ταδὶ οἵ 6 ΑΡΟΒΕΪδΒ : 
ὙΠ ΙΟὮ 1 ργοΐοσ. Βυῖ 1 566 Π0 γθᾶβοῃ ΨῃΥ 1 πηδῪ Ποῖ 
θὈὸ πιοδηΐ, ἰη ἃ οογίαίῃ ἀσθργθο, ἴοῦ αἰ} (γί β|14ῃ8. 
Ἐογ τῃουρῇ, ἴῃ 115 σὨ οὗ ἱπιροτγῖ, {πΠ6 γονοἰδιοη γν88, 
85 ἴῃ6 ΑΡοβί!α βαυβ, ὈῪ τῆς δρίγι; γεῖ, ὈΥ τη 68ῃ5 οὗ 
(6 ϑριγιῖ, ψα πγεά!αίο! (ΠΓΟΝΕῚ 16 δογοα τυ ο γ8 
οἔὔτπε Νὸν Τοβίδι)θητ) ἀθγῖνα Κπον]θάρε οἢ ροϊπίβ 

, Βίγαίοηρς θογοηά 41] ἢυπηαΠ ΠΟΙ ρΓΘ ἢ Θηβίοη, ΟΥ̓ Θνθῇ 
οοποθρίίοῃ. 

ΤΠ6 ποχὲ ψογὰβ βῆθν εοὖὧμ Μ6 σληηοῖ ΚΟΥ͂ ΟΥ̓ 
σοηςσοῖνο (Πο86 ἰγυῖ}|8. Τὸ γὰρ πνεῦμα οἶδεν. Νοῖν 
ἤΘΓΟ ἴπογ ἰ5 ἴπ6 νογὺ ἰγοαιδηῖ, θυΐ ἴοο οἴϊθη ὑη0Ὁ- 
βογνϑά, εἰ} ρ5|8 οὗὨἨ μόνον. Εὸτ (6 ΗοΙΪγ ϑρίγιξ, ᾿ξ 18 
8814, δίοῃθ ἐρευνᾷ, Ψ]οἢ ἦσνο ἀοεθ5 ποῖ ὨΊΘΓΟΙΥ πηθδη 
σεαγολεέξ, Ὀυϊ ἀσποῖθ8 δυο ῥτοΐουπα Γγοβθᾶγοῇ 898 
6849 ἴο ἱπογουρὶ ἀποιοίεαᾳ6. δοὸ ΤὨΠδοάοΥ. τὸ ἐρευνᾷ 
οὐκ ἐπὶ ἀγνοίας τέθεικεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γνώσεως ἀκριβοῦς. 
Απηὰά 80 Τπουρῇγ!. Τῇ τηθδηΐηρ, (ἤθη, 18: “ τῃο- 
ΤΟΥ Κηονοῖῃ δηὰ υὑπάοιβίαπάοιἢ." (ὐοιηρᾶγο 
Ῥγον. 8, 27. Άοηι. 8, 67. ΑΡ. 92, 98. 

.. 10. τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, ἱ. 6. ἴη6 ιάάσδῃ ουμυ56}8 οὗ 
Οοά, τὰ ἀνεξιχνιαστὰ τοῦ Θεοῦ, οΥἩ (45 Ηδϑγεῖ!. 6χ- 
Ρἰδῖη8) τὰ ἀχώρῆτα, τὰ ἀκατάληπτα, δυσῇ 845. {ΠΟΥ 
ςοπιϊηιθά ἡ Ὑς ἀυτίηρ {π6 {({π|6ὸ8 οἱ ἴῃ6 ΟΙα 68- 
τἈπιθΏϊ. 

11. ΤῊ8 νογβα 18 τηϑδηΐ ἴο βῇῃον δηὰ 1Πποιγαῖθ (ἢ ς 
οχαοὶ Κηον]εάρε οὗ [Π8 δρίτ Γεϑρεοςσίηρσ 1Π6 τηγϑίό- 
Γί65 οἵ Οοά : δηὰ {ἢ 8 15 ἀοῃδθ ὈΥ ἃ ροριιΐδγ δῃά νεγὺ 
ἴοτοϊ ὉΓ6 51 π}}}6, ΟΥ σου ρδγίβοῃ. 

11. τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπους ϑυβαυά 
τοι ἰῃ6 ργοσοάϊηρ βάθη, ““ Βιάήδηῃ οουπῃβ6]8, 0818, 
δηἋ 1ηἰδη{10η8.᾽ με 86η86, [Π6η, 15: ““Ἧο Κηον- 
6(}} 1Π6 σοιη8618 ἰάθη ἴῃ (6 Ὀτγθδβϑὶ οὐ δηποίπογ 
τηδη ὃ ἼΠο ὕυῖ {Π6 τηλῃ ἢ π|561} δηὰ [115 οσνῃ πηι δ" 



1 ΘΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝϑ8, ΟΗΑΡ, 11- 97] 

ΤΙ8 14 ἀρ ρϑϑί (οἷν Ἀρρὶιθά ἰο {π6 δρίγι᾿ οὗ Οοά, ψῆο 
δίοπα Κηονδίῃ (6 βϑογοίβ οὗ σοά, δηᾶ Ἴδη σγονυθϑαὶ 
ἐδ ἴο οἰδϑθσβ.0 Τῆὼ5 νη πουΐ τονοδίϊοη, τηράϊδίθ 
ΟΥ ᾿πηπη6αϊαῖο, ἢο Κηον]θάρα σδη δ6 διίδηδα οὗ 6 
οΟὔ 8618 οὗ οά. δεὲ (ἤγυβ. δηὰ ΤΏΘΟΡὮΥ]., δά 
8130 δοεμοοίίροη. 

Υεἴβ. σΟΙΏΡΔΓΕΒ 8 38:Π|1|8Γ 86 ῃ{πιοηΐ οὗ Κοδοίβ ἢ, 
ΗΠ. 11, ὅ. Βεγθβϑο, ΕΗ. 65, 7. Νοεῆο Βοῃιο πον, 
ἀμ 81:1 ἴῃ σογα δ 806]1 80]. 

12. ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν. Τῇ 
Δροβέϊβ ἤθγα τγε]οίςσθβ δί (6 Κηονίθᾶρε τῆιϊ.5 ἀ]- 
ν ΠΟ βῥταηίοα, δηαὰ δοαυΐθβοθβ 1ἢ 1ἴ 88 δχςοὶ]θηίΐ, 
δνθη ἰπουρῇ 1 6 υπϑοοσοιῃρδηϊθα ψ ἢ δηγ Κηον- 
Ιεάᾶρε οἵ υμδη ᾿δαγηϊηρ. (Κτιαυβ6.) Τῇ Β6ῃ86 
8668 (0 ὃδ6 (ἢ15 : “ Βυΐϊ ψ6 (πιδδηϊηρ Ὀοΐ ἢϊΠ186 1 
δηα τὴ6 οἴον ΑΡροϑβι[68) ἢδνα γϑοεῖνβα, ποῦ {Π6 8ρι γι, 
[ΘΙΠΡ6Γ, Δη4 ἀϊδβροβιίοη οὔ ἢ νοῦ], {Πδῖ 15 σοηϑιϑίδηΐ 
ψ τ} νόου ]γ ψιβάομῃ, θὰ αἰυέποίν ἱποέϊἐ δα τυϊδήοηι, 
80 πδὲ ψ6 τΏδυ Κηον 8Δῃη4 Δρρτονθ {Π6 θοποῆϊβ νῃ ϊοἢ 
8Γ6. ἴγεοὶγ θοϑίονθα Οἢ 018 β Οοά, 4η4 68ρ6061Δ]] 
{πΠ6 ψιβάομῃ σοιητημιηϊςαίοα ὈΥ 1Π6 Οο8ρεὶ, ἼΠΙ 
δίοῃβδ 1η53{1}5 (6 γα ῥγίης! 16 οὗ ν᾿τίι6, δηα [6868 ἰο 
ΓΘ] ΠΑΡΡΙΠ 6588." ΤὭ6 ρονα (ν ΠΙςἢ 18 ΟὨΙοὴν ουηάοά 
οη (Ἰγγβοϑβί. δηὰ (ἢ6 γεοκ (οιηηγθηϊαίοῦ8----866 68- 
ΘΟ γ ΤΠΘΟΡὮΥ].) 1 Ὀο αν ἴο θ6 {ῃ6 ἴσῃ 5686. 

Βυν, ἔγοπι ἴ86 ἤδχῖθ]6 πδίαγο οὗὨ [ἢ9 ΘΧΡΓΘββίοἢ8Β οιὰ- 
Ρίογαά, [ἃ 18 ὨΑΓΟΪΥ Ροβ8:0]6 ἴο ἀφέογηιϊηθ ἴἃ ψ ἢ 
οαγίδιηΐγ. Ηδθηςθδ ἴδ6 νδιΊἸοιΥ οὗ ̓ πἰογργοίδι! οηΒ. 

18. ἃἁ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀ. σ.λ. Αἱ ἀιηυδί 
ὕε τερβϑαίθα χαρισθέντα ἴτοτῃ ἴΠ6 ργΘΟοΘα ηρ. ΔΛαλοῦ- 
μέν, 106 “εἰ: ἐθαοῦ. Α 56η86 γβαιθηΐ ἴῃ δογρίυ ΓΟ, 
ΘΒρΘ ΟΠ γ τη (η6 Οοδρεὶ οἵ δὲ. ἁΝοῆη. Οὐκ ἐν διδακτοῖς, 
ὅχο., ““ ποί ἴὴ (ἢ6 ψογάβ, ογαίογῳ, οἵ αγραπιθηἑαξϊοῃ 
δ Ἰβροσνος ὈΥ Πυμηδη ΨΜιϑάοτῃ, θα ἰη (ἢ 086 ϑυρροβίοα 
ὃν (86 Ηοὶγ δρπί. Βοβθηηι. γον κϑ, [Πα ὈΥ λόγοις 
ΔΓΘ ἤρΙΘ πιοδηΐ, ηοΐ ΟὨΪΥ ἴπ6 τυορά5, Ὀὰΐ ἴΠ6 δω)οοΐ, 
8Δη4 {Π6 νἤοὶ]ας »ιοέῤοά οἵ ἰτοδιίηρ ι(. Οη ν ]οἢ 
8686 8566 δίερῃ. ΤἬΉ68. οΥ ΕἸ Π6511816χὶ Τ θοῇ. Ἐπεί. 
Διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας, “τυ ἢ ὈΥ ὨυπΊδη νν]8- 
ἀοῃ." Ὅι8 βυπίαχ (ηδπιοῖν, [Π6 ρσοηιῖνα οἵ οδ086) 



Φη4 1. ΟΟΚΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1]. 

αἰϑοὸ οσοαγϑ ἰη Ζ2οἷ.. 0, 45. ; δηά ᾿πἀδ6α ἰ5 οσσαβίοῃδ ν᾽ 
ἔουπά ἰπ βοὴ νοῦ 4]5 [ἢ τὸς, ἰἢ οΟἵΟΓ ττιοΓβ. 

18. πνευματικοῖς πνευματικά συγκρίνοντες. ΟἿ [ἢ6 
86η86 Οὗ ἴπ686 ψογάβ ἴἤθγ ἢ88 Ὀθθὴ πὸ {{{{|6 ἀἰἔδγ- 
ΘΏς6 οἴ οριπηίοη. ΑἸ]ιηοβί 41} (ῃ8 γθοθηΐ (οηπμηθηίδ- 
ἰογ8 δάορὲ {ἰπ ἱπίιογργοίδίίοη οὗ Ῥεϊαριαβ8, δ6 6 }}1115, 
δις.. ΜὨϊσ ἰ8 Α18ο0 ποιςθὰ ὈῪῚ ΤὭΘΟΡὮΥ]. Απά {πον 
ΤΟΠΘΔΟΣ συγκρίνοντες 6χρίαϊπηρ᾽ ; ἃ 8686 ουΠπά ἴῃ 86- 
νοι] ρα888968 οὗ ἰδ δορί. ψ ἤοσγα (Π6 ψογὰ δηϑυνογβ 
ἴο (6 Ηφῦ, ἽΠΒ. Αῃηὰά 80 {πὸ βἰπηρ|6 κρίνειν ἴῃ 20- 
βαρ. ; 8δη6 διακρίνειν ἰῇ ΡΏΠοΟ. (ϑεθ Κιεῦβ. δῃὰ 
Τοσ8ποῦ. Τῆιϊβ Ιηἰογργοίδιοη, ἴοο, ΠΠΔΥῪ 6 86θῆ 
ΓᾺ}]γῪ ἀδνεϊοροά ἴῃ οβθηπι. δὰ Κγαυβδθ.) Τἢὰ8 δἵ 
πνευματικοῖς τηυϑῖ 6 80 0]16α ἀνθρώποις, ψ ἢ]Γἢ (Π6Ὺ 
{Πης πόγ ἃρτγοθαῦία ἴοὸ ψἤδί ἔο ον8. Βιυῖ {(Π6 
ἈΑροϑι[α πιᾶῖκθ8 βυοἢ δοιυρῖ ἰΓδηϑι10η5, {|| ανθη ἐδαέ 
ῬΓΙΉΟΙΡΙ6 15 βοιῃ θά πη68 ΒΟδΓΟ ΘΙ Υ ΔΡΡ 4016. ΕΟ γυ3. 
δΔηα (ἢ οἴπονῦ Οτοοκ (οιμηρηίδίογβ ἴἀΚα (Π6 61} 518 
ἴο ὕ6 πράγματα. Δηά {}}18 18 {Π6 Ἰηξαγργαίδι! οἢ 50Ρ- 
Ροιεα Ὀν αἰπιηοβί αἱ! {Π 6 θαγ!]οῦ πηοάογη (οιῃπηθηΐὰα- 
ἴοΓβ, δηα Δ0]Υ ἀεοίοηἀοιὶ ὃγΥ ΥΙΌΥ, ψΠ0 8ιαἴθ8 ἴἰ 
(ἢ05 : “ν᾽ ε 5ϑροὰκ {{π686 {Π]η65 1η (ἢ6 ψογά8 ἰδυρὶ 
ὈΥ τῃ6 Ηοὶγ (σμοβί, σοιηραγίηρ {Π6 {πΠ|ηρ8 ψνΠΙΟἢ 
ψογ τ ᾺτᾺ6η ὉὈγ {π6 δρίγιε τη {Π6 ΟἹα ᾿Γαβίαπιθηί, 
ἢ ναὶ 18 πον γονθαϊθα ἴο ι15 ὈΥ̓ [6 881η6 δρίΓγιί, 
Δη4 σομῆγηηρ' ουν ἀοοίγ 685 ἔγοπι (ἢ 6η1.᾿ 80 ΗἩδγὰν 
(ἔτοπὶ ατοῖ. δηῃὰ οἴϊιθγβϑ): “ ΕΧροηῃθηΐθβθ θὰ 4ὺ8 
Ργορ δεῖς ϑρίγια [)6ὶ δοί! ἀϊχϑγυηΐ, ροῦ θὰ αἰῶ 
ΟΠ γιβῖιι8 810 δρι για ΠΟ 18 ἀρ γο : Θνδηρο]οα τη γ8- 
[αγία οχ ἰγρί8 νοεῖ. 68ι. {Ππδίγαηῖθ5 οἵ σοηῇγιηδηςθ68." 
Απὰ {Π|15, προ {Π6 ψῃοΪ]6, βθθῖηβϑ [Π6 πηοϑί 88{18[836- 
ἴΟΓΥ 86η86ὅ.Ὀ Βυῖ 1 866 Πο γθβάβοῃ ψῇν ΒΙΌΥ βῃου ά 
να δα πογθά ἰο οὰγ σοπηηοη νογϑίοη οοπιραγίηρσ. [Ιΐ 
15 ον!ἄθηΐ {αὶ ΟΠ γγϑβοϑβί., ὅζο. ἴοοῖκ ἴα ἴο τ᾿ηϑδη 6- 
»ίαϊπὶησ : τπουρἢ 1ἴ πιιϑὲ ὕ6 ϑοἢ βογί οὗ Ἔβχρ  δηδίίοη 
88 ΔΓΙ865 ἔγοῃ ἃ πλυ.0.8] σΟΠιρΑΓίβοη οὗ Δ ἘΜ Ὸ {π|ηρ9 
νἰἢ οασοἢ οἷῆθγ. Απά {15 56η86 18 Τρ  [{Υ δαορίοα 
μγ Ποάάν. δηά Μδοκη. 

ν᾽ εἰ8. [Ἰὰ8 6 6. 81} ἱπΠΠ 16 Π586 ἔἈΓΓΑΡῸ οὗ ρδβ858 568, 
ἴον οἵ ἢ] ἢ ἀγὸ ἴὸ [6 ρυγροβο. Τῇ πιοβί δρροϑίίβ 



1 ΓΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 11. 478 

15 ΡΟΪΥΌ. τὴν δε σύγκρισιν τῶν ἀψύχων τοῖς ἔμψυχοις. 
Ιηαδρα {Π6ΥῪ ἅΓΘ, ἰῃ ρϑηθγαΐ, ΠΟΘ ΒΒΑΓΥ ; 5Π6 6 ἴεν 
ΟὨΪΥ ἰδηά ἴο ρζτονα δηά {{ΠΠπ|ιϑίγαϊα [ῃ6 βἰρηιῆοδίίοη 
σΟΠΡαΓ 6,  ὮΙΟΒ ὯΟ ΟἠΘ (88 [ἢ αιιθϑίοῃ. 

14. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τ. τ. Π. Νον 
ὩὭΘΏ ΔΓ6 8164 Ψυχικοὶ, Ψ ἢο ΤΟΪΠΟΥ ΟὨΪΥ {{|6 1π]ρ1}1868 
οὗ παΐυγα οοπιπιοη ἴο [Π6 Ὀτγαΐθ8; ψῃΟ σοηβι 6 Γ ΟὨΪΥ͂ 
οδ]θοῖϑ ψΠΙΟἢ ΒΈΓΚ6 (ῃ6 56η868, δηά {[Π6 (Πϊηρ8 οὗ 
1ἢ18 86. ΕῸΓ Ψυχὴ 18 {πᾶΐ βοτγί οὗ Ἰηβεϊπος πῃ οὶ 
ἴΘη ἢδνο 1 σομοη ψὶζ (ἢ 6 Ὀγυ 65, ἰο [Ὁ] ον ψν μΙ οἢ 
15. δαυϊναίοηΐ ἰο. (Ο]] ονίηρ σοπουρίβοορποθ. 'Γἢυ8 ἴῃ 
ψυάρ. 19. [Π6 Ψυχικοὶ Δηα {Π6 πνεῦμα ἔχοντες ἀγα 418- 
πηρυϊδηῆθα. Απα [1ἢ 208. 1, 2. (ἀὐἀοά 18 5414 ἴο ἢᾶνα 
1η5Π16 4 1Ἰηΐο Αἀδηιὶ πνεῦμα ἃπὰ ψυχὴν. “ΓΙ6 Ψψυχικοὶ, 
{Πογοίογθ, ἃγα ἰἢ086 ΨῆὴΟ γα 16 τηθγοὶν ὈΥ β86ηβιιδὶ 
ΠΏ ρυ 565, 8Πη6 ἀο ποῖ 1[Ὁ]]οῦγ, ἃ8 Ὀδθοοι68 σδίοηδὶ 
θοιηρ8, ΓΙρ ΝΕ σθάβο ; δηἃ δϑρθοία! ν ἦο ποῖ ψεῖρῇ 
{πΠ6 ἐστ δηἀ δας ΠουΥ οὗ γα σίοη, ὨΘ Π6Γ δίζθηά ἴο 
[Π6 ταρΡΓΘΟβθη δ 0η8 οἵ Οἴἤ6Γ8, ΠΟΥ 86 (Π6 Ορρογίυ νυ 
οὗ Ιϑαγῃΐηρ ; ΠΟΘΙΠ6Γ Θχϑ 6 δ 15 οἴἴγεα ἴο {ΠἸ6 1 
[ὉΓ, ΠΟΙ τηδῖζθ {Γ14] οὗ ἡ αῦ {6 Υ ἤανα Ὠραγα, 80 88 ἴο 
πηἀογβίδηαἀ 105 ναΐπθ; δυΐ γαϑν τοΐθοὶ νῇδί {Π6Ὺ 
Ρογοδῖνα ἴο 6 ΘΟὨΓΓΆΓΥ ἴο {Π|61Γ ΟὟ ΟΡΙΠΙΟΏ8, «4168 
8, 1δ. 
τοι (ἢ 18 νΘΓῪ σϑι86, (ΠΔηΊο]γ, ὑπαὶ {ΠΘΥ ΤΌΠ]ονν 

[Π61Γ ΟὟ ΟΡΙΠΙΟΏ8,) τηθη οὗ (8 Κιηὰ ἄἀο ποῖ δάτη 
(οὐ δέχουσι) {6 τηογα ρογίοςς ἀοοίγίηθ οὗ γανϑἰδίίοη, 
θυΐ το]θοῖ δηὰ δοσοοιηῖ 10 ἐοΟ 5689. (Νοεββοῖι.) 
δὸ ΟΠγγϑοβῖ., ἔσο ψῃοπὶ “ΠΘορἤν]. Ἔχ ρ δίῃ Ψυχι- 
κὸς ἄνθρωπος ὈΥ ὁ τὸ πᾶν τοῖς τῆς Ψψυχης λογισμοῖς διδοὺς, 
καὶ μὴ νομίβων δεῖσθαι τῆς ἄνωθεν βοηθείας, μηδὲ πίστει 
θέλων δέχεσθαιτι. Ἠδε ἴΔκΚαβ ψυχικὸς [ῸΓ φυσικὸς : δηά 
ἢα δά άιις68 δη δρί "ἰἸϑἰταίίοη, “ (ἢδὶ 88 ἴῃ 6 ογϑβ οἵ 
("6 θοάγ, ἱποὰρῇ {π6 τηοϑὲ θοδυῖζι! δηά ποῖ] οὗ 
18 ἸηΘ 618, γοί, ψιπουΐ Πρἢϊ, σαηηοῖ 566, 80 ἴΠ6 
ψυχὴ σδημοῖ αἀἰβοθγη 1688 ΘΠ Πρ ςεποα ὃν 16 ΗοΪγ 
δριτι.᾿᾽ Απά 80 Τποοάογοι. ὅδ6 4180 (ἰαἰνίη, [)6 
Ὁ 1θυ, δηά Οστοῖ., νι σῇ ἰαϑὲ (οιηπηοηίαῖον οὔβοινθϑ, 
{πὲ Ψψυχικὸς ἤ6Γ6 τη ϑδῃ5 απἱπιαΐ οὐ σατηαὶ, ἃ8 ορροβοὰ 
Ὧ δρὶγἐἐἑμαΐ; τηθη τοβέϊησ οὐ {Π6ῚΓ οὐ Ἢ γθάᾶϑοῃ οἡΐγυ, 

νΟΙ.. νἹ. Τ 
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ΒΟἢ 88 ΨΘΓΘ τηοδί οὗ τπ6 96 γ8, δηά {π6 ῬΗΙΟΒΟρΡἢΘΓΒ 
οὔ ἴ[π6 ατγθοκβ. δὸ Ηΐθγοοὶθβ ς8}}8 τὺ (Πς6 ψυχικὸν 
σώμα ΜὨϊοἢ δα αῇεογναγὰβ οχρίδίηβ {πὰ τὸ ϑδωτικόν. 
ΤΠ6 8816 ΟρΙηΐοη, ἰοου, 18 δαορίοά- ὈΌΥ δα! πηδϑιι8 
(σοι 866, οἸ6α Ὀγ 1), δὰ αἷβο Ὁν γ᾽ είβ. δῃὰ 
Βοάάγ. 6 θ ιίδιι δά Ὠιοκδοῦ, 8ρ. Ῥοΐθ, ἤἢονενογ, 
δε ἃ βοιηονῃδί ἀἰἔδγαηί νον οὗ ἰῃ6 58ι0]6ςῖ, δηὰ 
ΘϑρθοῖΆ}}]ν Οδρο]}ι18 ἀρ. (τι. ὅλογ. Ηο ἰδκεβ ψυχὴ ἴο 
ΔΗΒΜΟΙ ἰο ἰἢ6 ΗφὈτν. 55, {π6 απένια σοτϊηίηοη ἴο 4} 
τηθη, ἔτοιῃ ψ ἱοἢ ργοσοοα {Π6 πηοιϊοηβ δηἀ αδοίουδ 
σοιῃπλοῇ [0 8]], τ ὨΔίΌΓΑΙΥ οογγυρί. Πα πνεῦμα, 
ἢ6 8808, 18 {πὸ ΤΥ, {Π6 Ποΐψ ϑριγιε, οὐ [86 τοϊηὰ γο- 
ἔογιηθα δηΐ τερεπογαίθα ὈΥ [18 Ἰηἤυθῆοθ8. Απά 30 
Ψιγίηρα ΟὈ88. 168. δηὰ δομοεῖίρ. δεθ αἷ8οὸ (ἢ8 
ἡῤυράδς υ ββογίδίίοη οὐὗὁἨ ὙιηοΚίοῦ ἀρ. ο] ἢ, νῆοϑθ 
ορίΐοι 18 Δαορίεα Ὀγ ο]  μἰπιεο!, δῃὰ τυ5 ὈτιεΗν 
δι Ππ]6 ἢ ἃἢρΡ. “ΡῈγ ψυχικοὺς ἢ. 1. ὩΟΠ ἱγγορθηϊο85 
αυοβϑν 8, αι184168 ν. 6. διηἴ ργᾶνε νἱΐϑ Ποιηΐηςβ, βοά 
ἀοοίοτγοδ «[υἀ8005 ἂς (Σ ΘΠ 111ο08, [ἰΒ4}16 8᾽π|}168 Ρ6Γ σννευ- 
ματικοὺς Δι ΐ ἢ) ΠΟῚ βδηοίοβ αιιοϑνίβ, δεὰ Δροβίοϊ!οϑβ, 
ἰΔῃ40.8π Β1η 1} 4Γ|0 8 δρί γι δ. ἀοἢ18 Ἔχίγα ογάϊηθηὶ 
1ηϑίγιοίοβ, 16 ΟΔσὶ. 

14. οὐ δέχεται, “ δάἀηϊί, ἢθαν, ἐοϊϊον." δο {ῃ6 
Ἡϑοῦτ. πρΡ, τον. 4, 10. Μωρία γὰρ αὐτῶ ἐστι, 586]]. 
ταῦτα τὰ πνευματικὰ, ““Ὧδ {Π10Κ8 τπδηὶ 00} 188} δηά 
1.36}688.᾽ Ἰγε(ϑἰείη σοιηραγοβ Τυογά. ὅ, 41. τῶς δὲ 
Λακεδαιμονίοις τὸ μὲν πρώτον ἐδόκει μωρία εἶναι ταῦτα. 

14. καὶ οὐιδύναται γνῶναι, ἱ. 6. “ἢ σαπηοί ἡμέ εἰπ- 
ἀενδέαπα (οὶν ΘΧΟο ]Θης 6." “Αηά (ἢδἴ (54 γ8 Ῥάγϑθου8) 
οί ἔγομι ἀείοοι οἵ ᾿ἰσῃϊ, δηα ἔτοπι σογγυρίίοη οὗ 
Ποαγί.᾿5' Ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται, “16, 1. 6. 
(η6 τὰ πνεύματος, “τα αἰδοογηθα πνευματικῶς, ὈΥῪ 
(Π6 »ἰηά ἈΧΡᾺ 8ηἋ ποί [6 Ἔχίθγηδὶ β6η868, οὶ ψυχι- 
κώς, Ὀγ [868 8ρ|Γἰἴυδὶ] Ἰηέθι]οςῖ, δηθὰ Ὀγ εἶα Ἰιρῃς οὗ 
ΓΑ σταηϊοα Ὀγ τ[ἢ6 Ηοὶν δριτγιῖ.᾽" 

Ἔ ἘρΥ, 85 8588γ8 Ατίδίοϊ.. (οἰϊοὰ Ὁγ Βυ} Κἴ6γ), τἱοκεάηεδα ρογνογίβ 
ἴδε )υάδρτηεηῖ, δὰ τδῖκθα σηθῃ οσὺ ὙἱΓ σρερεοῖ ἴο ῥγβϑοιΐοδὶ ρεϊμοὶ- 
Βίροι 80 [δὶ Ω0 ΟἿΘ ΘΔ δδ νυῖβα δηά ἐιάϊοϊουδ, ννῆο 18 οὶ ροοά." 
ὉΪΚΙΟΥ 4150 οἰΐεβ Ῥογρὶι. 6 Αδδβίϊη. ῃ. 88. Διὰ τοῦ ἀλόγου ἐνεργῶν, 

(οὐκ) οἷοε τε ἔστι θεωρεῖν τὰ κατὰ τὸν νοῦν ἀκραιφνῶς. 
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16. ὁ δὲ πνευματικὸς --- ἀνακρίνεται. ΤῆΘ ΑΡοϑβεῖθ 
ΘΓ ΟΡΡΟΒ68 {Π|π6 βριγἴυ8] ἴο (ἢ6 δηϊπ)8] τηϑη, 1ῃ Γα- 
ϑρθοί ο τρις Ἰυάσριῃοηί: δηά βῆθνβ, {πὶ ἀθγθ {116 
ἰδϊεον οϑδὴ βίδηαἀ Ὧ0 σοιῃρϑγίϑοη νἰτἢ τἢ 6 Ογιηθγ. 

ΤΠ6 δι οίὶοδὶ δηὰ ρορμέαν οαδὶ οἵ (18 βοηΐθηςθ 
15. Θβρβϑοίδιν ἴο θα διἰθῃάθα ἰο. ΤῊ πνευματικὸς, [ἢ 6 
ΠηΔη ΘΠ ΠρὨοποα δηὰ συϊάδά ὃν (6 Ηοὶν ϑρίγιι, [ῃ6 
ΤΙΡΏΕΥ ἱπβίγυοίοα ΟἨἢτιβείδη (ἰξ 18 8814) ἀνακρίνει μὲν 
πάντα, Οὐ {Π6 86Πη86 οὗ ψῃηϊος ψογά8 (οεξημηρηΐίδίοῦβ 
816 Ὠοΐ 4110 ἀρτεεά. Μοϑῖ γοοθηΐ οἤ 8, ἃ8 ΝΝαθβϑϑίϊ, 
Ἐοβοθῆμ.. δηὰ Κγαμβθ, (ΔΚ πάντα ἃ8 ἃ [ὩΔ86 0} η6, 
δηἀ τϑηᾶϑγ: “" ΤΏ βρίγί 8] δ ΙΏΔΥῪ σοηνὶηοα (Π8 
ὨδίυΓΑΪ πη8η, ὈυΐΓ 6 Πιι5ο ἢ σῇ Ὧδ σοῃνὶηςσρά, ΟΥ 
οοην!οῖθα, ὈῪ Ὧο Βδίισαὶ οὐδ :᾿ υηάογβίδηαϊηρ Ὦγ 
ἀνακρ. οοηυΐποονα, αὐρΌαΥο, ἐλέγχειν, (866 14, 24.) 
4: ἃ. “Ἰ38Κ6 ᾿ἷπι ρογοθῖνα Π18 ΘΡΓΟΣ ἃπα βοἰ -ἀθοοίξ, 
ἴῃ διγορδίηρ' ἴο ἢ] 561} τ ]βάομ, δῃὰ δβουθίηρ [0}}Υ 
ἴο {π6 (ΟΠ τιβιίδη ἀοοίγίπα: θὰ. ἢ6 ΠΙτη86 17 σα Ὀ6 
σον ης64, οΥ σοην!οίοα, οὗἁ ΘΓΓΟΓ, ὈΥ ΠΟ ῥτγοίδῃθ 
Ρογβοη." ΤὨϊ8, μονγονοσ, (068 οὶ 8661} 8.14 0]6 ἰο 
[Π6 ργϑοθάϊηρ νϑύββ, ΠῸΓ ἀοθβ 1 δρρθᾶγ ἰο ὃὈ6 ἐδε 
86Ώ86 οὗ {π6 Αροβί]8δ. Νοῖ ἰο 880 ἰῃδί (8 ψου]ά 
ἀεδιηδπα ἃ βιρηϊποβίίοη οὗ πᾶς υῃναγγδηίοά, πὰ σο- 
αἷγα ταῖμοῦ πάντας: δΔπά βυσῇ ἱπαδοα 18 γσϑδὰ ὃὈν 
Ποοάογοϊ δηα ᾿γθηδο8 ; θυὺ ψιτῃηοαΐ δυς που. [ 

866 ὯῸ ΓΟΑδοὴ ἴο ἀδβοσί (ἢ6 σοτηπιοη ἰηἰογργϑίδί.οη, 
ΜΠ Γ ἢ (Δ Κ68 πάντα 48 (Π6 ΠΟΌΓΕΟΣ ΡΪυΓΑὶ, δηα ἀνακρίνει 
ἴῃ [Π6 86η86 αἰδοονηείδ. ΤῊΪ8 15 ϑυρροτίοα ΡΥ (ἢ χυ- 
8οϑί., ΤΏΘΟΡἢ., ΤΠαδοάογ., ὅσο... δηΐ ὈΥ βοῇ νϑιῪ 
δηγίηρηξς τηοάσιῃ (οιπιηθηίδίοτβ, ἃ8 ΒοΖα, στοί., δηὰ 
γος, Οἷα {π6 β6η80 οὗ πάντα ψα Ὠθθα ποῖ ἴοο 
ΔΏΧΙΟΙΒΙΥ ργθβ8. [ΠῚ πηυϑί 06 σοηῃῇηθά [0 {{|6 σ486 1η 
Παηα, δηά πηϑδῃ βρ᾽ ταδὶ [ἢ] ηρ5, ἀηα ἰἢ86 τοἰδιϊηρσ 
ἴο τα] ρίομ, δηὰ {π6 γονθαϊβα ψ}}} οὗ σα. 

1δὅ. αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνακρίνεται, ““Ὧδ6 ὨἰΠ]86] Γ ἐδ 
ηοΐ, οσαπποέ Ὁ6, ἀἰϊβοογηθρά οὗὨ δὴγ παίιγαὶ 84 81:}}π18], 
ποῖ βρί γἰΐυδὶ, τηδη." ΤΏΘΓΘ ΤΏΔΥ ἈΡΡΘΔΓ ἃ ἐλ όμα 1ῃ- 
σοβογθῆςθ, ΌῪ {6 ἔογιηοῦ οἴδι86 οἵ [ἢ18 δη {ἢ θέ σα] 
ὁθπίθῃςθ δανίηρ (ἢ6 πουΐογ, δηᾶ ἰδ ἰδοῦ (ἢ 6 τη85- 

οὐϊϊπο. Αμπά (ἢυ8, Βοβ δᾶ Βοϑθηπι. γοιηδυῖ, ὈΥ̓ [ἢ 
τι 
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ἰοα αἀἰδ)ωποίο δ, πᾶς ταυβῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ΔΏΒΜΕΓ ἴο ᾿οὐ- 
ὶς, Βυΐ ὕοῖῃ {6 Αροβίϊβ, δῃὰ ᾿πάθεὰ ἐς δαογοά 

ΜΓΙΙΟΓΒ ἴῃ σοησΓδὶ, ἅγα {{{|6 διἴθηςνα ἴο βυοἢ ρείΥ 
ηἰσρίῖοβ, ψ ἰσἢ ᾿πἀοοα ἃγὸ βοπηϑίϊπηθ8 υπορϑογναά ἰπ 
1 θ68ὲ (Ἰ]Δβ8|6 8] δυίπογϑ, ἰῃ ἡ οτ ἢ 6 ΓΘ 18 [ᾺΣ 1685 
οὗ τορυϊαγν ἐΠδη ἴῃ 1ῃ6 τηοάδγη ὙγιίοΓβ. 
Α ρδββᾶρα οὗὁὨ νδγῪ 5831:Π|||8΄ ἴυγῃ οἵὁἁἮ Ἔχργαββίοη 18 

εἰϊεὰ Ὦ Εἰϑηθγ ἔγοιῃ Ἐρίςίοί. 64. καθάπερ ἡ τὸν χρυ- 
σὸν δοκιμάϑουσα λίθος, οὐκέτι καὐτὴ πρὸς τοῦ χρυσοῦ Ἢ 
κιμάϑεται" οὕτω καὶ ὁ τὸ κριτήριον ἔχων. ΟἸΠ ΘΓ ᾿πηϊ2- 
[10ῃ8, Σ ΓΑΙΠΟΓ ἸΑγο θη 68,) Οὗ 118 πηχοβῖ οἰοᾳιδηΐ ἀπά 
Ἰοαγηθα Επηρίσιος 1 ἤανο οἰβονῆαγα ροϊηϊοα ουΐ. Τα 
8686 Οὗ {Π6 ραβ8ϑᾶρα ΤΠΕΘΟΡὮγΥ. 1ΠΠπ|8ιγαῖθϑ Ὀγ {ἢ 6 [0]- 
Ιονίηρ Ὀοδυῖ αι! σομπρᾶγίβοη : “Ὥσπερ καὶ ὁ ὁρτὸον, αὖ- 
τὸς μὲν καὶ τὰ οἰκεῖα βλέπει, καὶ τὰ τῶν μὴ ὁρώντων' 
ἐκεῖνοι δὲ τυφλοὶ ὄντες, οὔτε τὰ ἑαυτῶν, οὔτε τὰ ἐκείνου. 

16. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, Χο. ἼΑκοη ἴτοπι 15. 
40, 18. ψἤεογα ἴῃ6 ᾿πίογγορδίίοη ἢ88 ἴῃ6 ἔοσοθ οἵ ἃ 
βίγοηρ ποραϊΐοῃ. Οπ {Π6 δθηδὲ οὗὁ [ῃ6 ψογάβ, μον- 
ἜΘ, ἱΠ  ΥΡγθίθυβ ΔΓ ποῖ ἀργθοά. Ἐοβϑθηη)., ἔοΠ} ον- 
1Ἰηρ' [Π6 ορ!πἸοη οὗἉ πηδηγ τϑοθηΐ (ὐοιητΠδίουβ, ρᾶγᾶ- 
ΡὮγαβοβ (ἢ 8: “ΝΟ οἤβ οὗ {6886 ἤθη Κηονβ [ἢ 6 
ΤηΪΠἀ δηἀ σουη86}8 Οἵ οά, δηὰ {Ππδγοίογα σαπηοί υᾶρο, 
οΥ ἀθοϊάβ ὕροη [{ο86 {π]ηρ8 τισὶ ([Π6 ΗΟἷγ ϑριγιξ ἢδ8 
ἰδυρῇς 0.8, ἀπά ψηϊοῆ ψὸ τοδοἢ οἰποτβ." 186 διεό- 
766εἐ (ΒΒ 8448) 15 οὗ ΕΤΟΓΝΕ Ῥ6, ΠΟΠ6 οὗ ψῇοπὶ ηάογ- 
βίδηἀ [ἢ πηϊηα οὐ ν|}} οὗ ἰ(ἢ6 Ιιοτά, 830 85 ἴο Ὀ6 αὐϊθ 
(ο᾽ το4οἢ {ἢ6 βριγυ8] πηΔη.᾽ Βυϊ {18 Ἰηἰογργοίδιοη 
(Θβρϑοῖδ γ {Π6 Ἰαι(6Γ ρδΓ() 8668 ποῖ ἃ {π||6 βίγαϊποά 
δηδ ἢαγϑῇῆ. [1{15 10 06 οὐβογνϑά, {πὶ οβθη., ψ ἢ 
ΤΩΔΏΥ Οἴπογ (οπιηπηθηϊαίοῦϑβ, 88 ψ{5{Ππ|Δη, Ψοτγϑβέ., 5.18- 
(6γ, Ηδπληι., ,οςΚο, Ἦ 6115, Ηάγάγ, Ρυ]6, αηὰ Μδοκη., 
Τοίογβ αὐτὸν (ο {6 5ρὶγέμαί πιαη." ἊΝ ὨΙςἢ τδῪ ῥτο- 

π' Απὰ ἔον {18 ἢ δίγοηρΡῚΥ οοηϊοηάθ, ἴῃ ἴα (ΟἸ]ονίηρ; γοτθ : 
ἾΝΝαπὶ αὐτὸν ἀδ δοάδπηι ἀϊοίταν, αιΐ ν. 1δ. αὐτὸς Δρρεἢείυϑ ογαΐ, ἐς 
πνευματικῷ νἱα]ἰοεῖ 8. ΟἸγίβίίαπο, Ααοραϊξ, φυοα ραγίεϑ οογαγηδί!β 
1δ. τη οπ] Ὀσἰ8 ἢυ}1ι8 σομμπηδιβ 16. παυὰ ἄμῖ6, αυδημαύδτῃ ἴνεσθο 
οΥα πα γοδροηάθηζ. Οὐυοάβὶ δηΐῃ ᾳυεγυγ : ν. 1δ. Οὡγ (Ὠγἰδι ἰδῆ, 
8. δοοίι α ϑριτὶέμι ἀφποξοεῦα ἜΥτοτοπι ῥτοΐαπογιπι ποπιΐπιτι μοεεῖξὺ 
τεβροῃάεὶ Ῥϑυ]αθ, ν. 16. ᾳφυοηΐδπὶ πος ΟΠ γ δι ϊδηὶ τηθηΐομλ δὶ θεῃίοἢ- 
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ὈΔΌΪγ θ6 {86 γα πηοᾶδ οὗ ᾿ἱπίεγργοίδιιοη. Τῇ δη- 
Πσδηΐς (οιηπγοηΐδίοϊθ, Πονθνοσ, δηα 830η16 διηϊηρηΐ 
᾿ΠΟἄρθγη ΟΠ68, ἃ8 Ζαρογ, Οτοίῖ., Ῥ ΠΌΥ, δηὰ ΤΠ οάαν,, 
Γοίογ [εἰο Κυρίου. (ὅ66 16 ρᾶγδρῇγαβοϑ οἵ Υ ΒΗΌΥ δηά 
1)οα ἀν.) Ὑῆα βθῆ86 (δοοογάϊηρ ἴο {ἢ|8 1 ογργοῖδ- 
{100} 15 γ706}} Ἔχργθββθά Ὀγ Μῖ. 51446 ἴῃ {πα ἰὉ]Π]ονηρ; 
ΡΑΓΔΡΉΓΑΒΟ: “ΝΟ πιαῆ, υπδϑβιβίθα, σδὴ ΚΠΟῪ (ἢ6 
Ἰρρ θυμόν οἵ Οαοὐ, Ὠοπα οδῃ δηίθγ ᾿ηἴο δοιη86] ψ]ἢ 
πὶ ; δηά ἱπμογοίοσγο, ΕΥ̓ ἃ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ 1ΠΙ͂ΌΓΘΉςΘ, "0 πα- 

ἐμγαΐ πιαῆ σδῃ Θηΐοῦ ἰηἴο (Π6 νον οὗ οὔθ {Πδΐ 18 
βρίΓἰ4], θαοδυ86 (Π6Υ ργοσθθά ἴγοιῃ (ὐοά, δηά ἃγα 
ὉΠΙ ΠΟΙ ρΊθ]6 ψιπουΐ ἃ ἀἰνίηθ σοπιπηπηϊσαίίοη : Βαϊ 
ἍῸ ΓΘ Ὠοΐ ΙΩΘΓΟΙΥ πδίυγα! Πη6ῃ ; [ῸὉΓ ΜῈ ἢδνα {Π6 
ἸΏΪη6, ΟΥ Βριγἱΐ, οἵ (γιϑί, δῃά δγὰ (ἢθγϑίογε 80]6 ἴο 
Ἰηϑίγυςι οἴἤοιβ, δηά ἴο υπεογβίδηα θῖν ϑρίγιυδὶ 
σΟΏσΘΓΏ8; πουρῇ (ἢ6 ἀπσοηνογίθα 816 ᾿Πσάρ80 ]6 οὗ 
ΔΡργθϑοίδιηρ οὐγ ἀοοίγθ, ΟΥΓ οὗ [ὈΓΠΙΙΠΡ᾽ ΔῺΥ ΡΙΌΡΟΓ 
ἡυαριταοηΐ οὗ υ8.᾿ β 
ΤΠ συμβιβάσει τηυβὲ Ὀδ6 Ιπἰογργαίοα δοσογαϊηρ ἴο 

1)6 νον ἴΚϑη οὗ αὐτὸν. ἔτ Ὀ6 υπαοτγβίοοα οὗ {Π6 
δρ γι μαΐ πιαπ, 10 ταυβῖ 8:0, οοηυΐποο ; ἃ8 ἴῃ Δοίβ 90, 
ΩΓ το ἐδο ],ογά, τὶ ταυβϑέ ἀδηοίθα ἐεαοῆ, ᾿Ή ΟΥΉι, ἐπ.- 
δίγμοὶ, ὙΆΙΟΝ τηοᾶ6 οἵ 1ητογργοίδίοη 18 δἀορίοα ὈΥ 
ΘΟ 68. [6 Χ., ΨὯΟ ΓΘΠΘΓΒ: “ Θμ18 Θηΐπὶ σορῃον!ί 
πηθηΐθιῃ οἵ σοη51}14 1261, 41 ᾿πϑγΓυ σία Γι8 51 ΘΌΏ,, 
δῖ, 4] δι1πὶ πλ6] όσα ἀόσθγα ροϑϑὶὶ Ὁ Απηά 6 τοίδγβ 
ἴο ἃ 51Π|1}}ἃΓ 56 1ηὴ Εχοά. 4, 12 ὃς 15. ον. 10, 11]. 
ψυάρ. 18, 8. 5. 82, 8. 

Ποάδάπ ἄρα οὔϑεγνθβϑ, ἰπαὶ (ἢ18 ραγί οὔ (6 ΕΡΊ53116 
185. ΨΘΓῪ ΡΠ ΠΟΙΔ ΠΥ σοηάδυοίοα, 16 ΔΡοβίϊα (88 γ8 
ἢ.6) 15 πον αἰπληρ δ (ἢ6 ρταδΐ ροϊπὶ οὗ ββϑίδθ 8 ηρ; 

ἐἰάτα Οὐτὶδἐὶ ἰδθσηιϑ. ΟἿ Ἴσοηΐγα ἰθ (αὐτὸς) α πιϊίο Ῥτοίδῃογιτλ 
ΘΙΣΌΓΙ8 οοηνίηςὶ μοίαδι," ν. 15. Οὐοπίδπ) μαπιο ῥγοίδηογυμπ τη6ἢ- 
ἴεη) Βοιηϊηὶ ἱπι6}]}ἰρῖῖ. (ν. 16.) 

ἘΞ ΑΙ ]εδϑῖ, ἴο ἴπαὶ ρϑβϑβϑαρα βΒοβεηῆπ). ἄρρβαΐ8. Βυΐ συμβ. {ΠεΓ6 
δἰ 1Η68 (ο ἐδέαδί,σἢἦ ΟὨ ροοά ρστουπάβ, βῆδθνν, ἀδιηοηδίγαϊε, ῥγουδ. 
(8εε πε ποῖβ οὐ δῖ ρμββ8δρα. 

ὙΠΕεοάογ. οχρίδϊηβ ἴῃ : ἹἹκανῶς ἀπεδείξεν τὸ τῆς θείας διδασκα- 
λίας ἀνενδεές" εἰ γὰρ οὗ μόνον ἀνενδεὴς ὁ τῶν ὅλων Θεὸς, ἀλλὰ καὶ 
ἀνέφικτον ἔχει σοφίαο, ταύτες δὲ καὶ ἡμῖν μεταδέδωκεν, οὐδὲ ἡμεῖς 
ἄρα τῆς τῶν καλουμένων σοφῶν διδασκαλίας δεόμεθα. 



Φγ8 1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ. [Π1. 

18 δυϊπογιν, νη ΐϊοῃ Πδὰ Ὀδθ δβυβροοίοα, διοηρεί 
{Π6 πὶ: γαῖ ἢ6 ἀο68 ποῖ ἀἰΓΘΟΙΪΥ ῥγόροβα, θυ ΟὈ] αι οἷν 
ἰδ ηυδίθ, ἀγριτηδη8 ἀραϊηϑῖ 5010 ΒΌΒΡΙΟΙΟΏΒ ; ῦρυ- 
τηθης5 ΨὨ]οἢ τηϊρίι ροβδθ85 (Π6ῚΓ τλϊη8 Ὀδίογα (ἢ 6 
ΨΘΓΟ ἀν άΓ οὗ ναί ἢ6 ἰηϊοηάἀοά ἴο οἴἶἑεοιϊ Ὀγ {Πεδιη.᾽ 

ΟΗ͂ΑΡ. 11]. 

ὙΠαὶ ἔο]]ονν8 οἱοβοῖγ σΌ ΘΓ τὶς (ἢ6 18ιἢ ν Γβα 
οὗ 1πΠ6 ρῥγϑοθαϊηρ οἰδρίοσ. Τῇ Αροβί]8 88 {Π 6 γῸ 
βαϊ ἃ {πὶ ἢ6 σα] θὈγαῖθβ (ἢ6 Ὀοποῆϊβ σοηΐογγοα οἡ τηθῃ 
ὈγῪ ΟἈγίβί, δηὰ (Πδὲ ννμαΐ 15 Κποννῃ ἴο ἃ8 ΟΥ̓ ἴΠ68 8ρῖ- 
τς οὗ αοὐ, ταβρθοίίηρ ἢ18 σου η8618 ἔοσ [6 ργοπιοίίοη 
οὗ μυπηδη ἴδ! ΟἹ γ, ἢ6 ἜΧρουπαβ τηογα ἔΠ Υ τοῖς πνευ- 
ματικοῖςς. Ηδ πον, ἰἢ6Ώ, ρτοσθθαβ ἴο 84Υ, καγὼ, ἄτα. 
(Κτδυ86.) 

ΨΈΚΒΕ 1. καὶ ἐγὼ, ἀδελφοὶ, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι 
ὑμῖν αἷς πνευματικοῖς, ἀ. αἷ. σ.» “41 σου]Ἱά ποῖ (ὨΔΠΊΕΪΥ, 
Ψ ΘΗ 1 νγὰ8 σι γοιι, (0 ἰηϑίγαςί γοιῖι ἴῃ {Π6 ΟἾγ 8- 
δη σοὶ ρθη) αἰβοουγβα ἢ γοιι ἃ8 ψι ἔδλγ δά- 
νδησοά Δηα ν᾽6]]-1ηογηρα ΟΠ γι βιϊδηβ." Τῆς Αροβῖὶο, 
ἃ58 ᾿ἴὑ ΨΟΓΘ, ΓΟΡ 68 (0 ἃ βϑρθείουβϑ αγριυπθηΐ, ψ ἢ οἢ 
τἰσῃς θ6 δπιρογοα δραϊηϑί ἢῖπι|, Ὡδηλοῖγ, {παι (ἢ6 
Οοτ τ δη8 ἢδα ἴτοιῃ ἢ πὶ Βοαγοοὶυ γοσοϊνοά {Π6 τεάξ- 
πιοηΐς οἵ {π6 (Πγβιίδη σο]ρίοη, δηὰ {Π84ὲ| {ΠΥ {Β6το- 
ἔογα αἱὰ γί ἴῃ δάδογηρ ἴο, δπὰ ρῥγεΐδγγιηρ [Π086 
(ΘΔ οἤογ8 ΠΟ [δὰ σοπηηιηϊςαίοα ἰο πο {ἢ6 οαρέέα 
γογμηι. Το Αροβίϊθ, {6}, ΠΟῪ της 0η5 (6 σἄξι86 
εὐὴν ἢδ6 δᾶ ΟὨΪΥ σοπηπιιηϊςδιοα ἰο ἐῃοη (ἢ6 ἢγϑί 
οἰοιηθηΐβ. [{ βθοῆηβ, ἤθη Ραὺ ψϑηΐ ἰο (οί ἰο 
ἰηϑίταοσί {Π6 ᾿πΐδηΐ (Ἰπυγοῖ, 11 σοῃβιβίθα ρδγιὶν οὗ 
Ηδδίῃθηβ, δῃηά ρδῦιγ οἵ ον βῆ οοηνογίβ, βοιηθνἢδί 
μδοκναγά ἴῃ Κπονίοάρα, δά τυᾶάδ ἴῃ εἰν] Ζαίίοι : 
{πογοίογα ἢ6 οουἱά ποί ἰγθδῦ {Πδϑιη 85 1 ἔ δἀνδηςδά, 
ΟΥ ΜῸ6]]} ᾿ηἰοτιηθα ; Ὀυΐ, 85 88 ποι θθηξ οἡ ἢϊπη, ἢ6 
ΒΡΟΚα ἰο ἰδδπὶ α᾽ς σαρκικοῖς, ες νηπίοις ἐν Χριστῷ. 

ΤΠἼΟ ἴοτ σαρκικὸς (ἔτοηὶ σὰρξ, ὝΣ, ΠΟ 8] 01.688 
Ροίἢ τΠ6. 3651, ἀπά 6 τοραϊηδ55 ἀπά ἡ 'αϊζέν ὁ τὲ) ἀ6- 
ποίρ8 τὐϑακ ἴῃ 1η16]16οΐ, δηκἰ βριγι(ἰὶ σοπιρσγθἠῃθηδβίοῃ, 
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85 ὍΡρθε ἴο ἴΠ6 πνευματικοὶ, ΤΠ ΟΥΠΟΓ (6 Γηὶ νήπιοι 
ἐν Χριστῷ, βρη} 68. “ ἱπίδη(δ (Ϊ. 6. οὗ ᾿πΐδπίης υη- 
ἀδγϑίδηάιηρ) ἴῃ ΟΠ γιβίδη ἀοοίγ 6," [Π686 Ὀοίηρ 85 
ἴδγ ἰηξεγιοῦ (ο {Π8 πνευματικοὶ ἃ8 ἴῃ6 τηϊηα οὗἁ Ὀ84068 18 
ἴο {παι οὗ θη. 718 8686 οὗὉὨ νήπιος ΟσσιΓ8 4180 1 
1Π6 (Ἰαβ881ς 81] ψυγιίογβ, ββρϑοίδ! ν [ἢ 6 Ῥορίβ, 485 ΠΙΟΙΏΘΊ, 
Ηεϑβϊοά, «πὰ Ῥιηάεαν. 

2. γάλα ὑμᾶς ἑπότισα. ΤΏΘ Αροβι16 σοπίϊητϊι68 {Π|6 
τηοἴδρδον, ψῃ οὶ 15 ἰ Κοα ἔγοιῃ (Π6 οιιϑίοηι οὗ δα α]ηρ’ 
᾿ηδηΐβ ψΙ ἢ (Π6 ΠΡ Ὠἰοβὲ ἔοοά, ἀπά {δὲ ἀὐθ πλθα ἴον 
([Π6 βἰοιηδοῖ,, 88 πηκ, ρᾶρ, ὅς. [Γάλα, {πεΓοίογο, Γο- 
ΡΓΘδθηΐβ (Π6 58] ]ρὍ6Γ, ΒΡ] 6, δηα οἰθιηθηίδγυ ἀο0ο- 
{68 οὗ ΟΠ γι ϑ δ γ. δ8ὸ ὙΠΘΌΡὮΏΥ]. ἀπλουστέραν 
διδασκαλίαν. 8661 Ροεί. 2, Φ. Τῆοτο 15 ἃ δοηςπηθηΐ 
οἵ 5: πλ}} α΄ τηείδρῃογ ᾿η Ηθῦτ. ὅ, 11---14. 

ΤΠΘ ἔα ΔΏΒΘΥΨΘΓΒ (0 (Π6 στέρεα τροφὴ αἱ ΗΘΌΓ. ; 
δοἰϊά )0οά, ποῖ ςοπηπ!ηυϊοα δηά ργαραγρά ἴογ {πε βῖο- 
τηδοῆ. Βοίῃ {Π686 ἐδγπ8 ἀδῃοίβ (ἢ6 πΊοΓΘ 810] Π16 
8Π4 πιγϑβίογίοιιϑ ἀοοίγιηθ8. ϑοῦθ (ὐοπηπ)οηΐδίοιβ ἤθΓα 
ΤΟσΟρηϊΖα ἃῃ 611ρ818 οὗ ἔδωκα. Βυΐ ὟΟατοῖ., ΠΊΟΓΘ 
ΓΙ ὮΕΙΥ, ΒΌΡΡοΒ65 {6 Γα 18 ἃ 8} 6 0815; [6 ἐπότισα Γ6- 
ἔδγγιηρ ΟΗΪΥ (ο (Π6 γάλα, ποῖ ἰο ἴδε βρῶμα. Ϊῃ ποτί- 
δειν, ἴὖ τηυδὲ Ὀ6 οὐβογνθά, (ἤθγα 18 (48 ἰῃ β8οῖὴ6 οἴδογ 

ἃ Ἐὸν (οὔδεῦνοβ μή ἀϊδοουγβαβ ἀεἰἑνεγοὰ θεΐυγο αἷΐ τηυξῖ, οἵ 
οουγεο, θ6 δοοοιηϊηοάδίοα (ο ἴα οοτργεῃθηδίου οὗ ἴΠ6 ζγεδίεγ ρϑγῖ, 
Νονν ἴδια ρτεδίογ νὰ οὗ {πΠ6 (οσ πε ίδῃ ΟὨυγοῖ πδὰ 88 γεῖ πιδάθ ῃῸ 
δτεδῖ ργόρτεβθ ἴῃ ἴῃ ἀοοίγηθ οὔ Οἢ τ βῦ, τυ ἢ νυ 8 δρίγέξιαί.: [ὨΘΓΕΙΟΓΘ 
ἘΠΕΥ, αἵ ργεβθηΐ, μεοδεὰ σαίπεν ἴο ἤανα ἰηδι θα Ἰηο τπδτὰ (Π6 ΡΓ6- 
Ἑδρίβ οὐ Οἢγίβί, ἴογ ἴῃ βυθαιυίηρ; ἴῃ 6 τοδὶ δ οὗ ον] αθδοιίἰοηβ, ἤδη 
ἴο ἰαᾶνε Ἔχρίαἰποὰ ἰο πε ἴῃ6 βρυγεθ ἰάθη ἴῃ ἴῃς ΟἹ]ά Τεβίδιηθηῖ 
ὨϊεΌΓΥ, δηά {πε (Πἰηρ5 (ἢ. δἀπππ)υγαϊεα οὗἉἩ [με Νενν Οονεηδηῖ. Τῇ8 
Ἰδιίοῦ ΓΘ ῬΓΌΠΟΙ ὉΓ ἴῆοϑε ψῆο δῖὲ ἴδ δἀνδηῃσδὰ ἴῃ ροῦ]ηεβδ; [ἢ 6 
ουΏΟΓ ΔΓΘ ὨΘΟΘΑΒΑΙΥ [0 [ἢ 086 ὙΠΟ ΓΕ ΟἾΪΥ ἐπέογίὶπῷ ρου [86 δἰ ΠΥ 
οἵ ἀἰνίπο ἰΠίηρβ.᾽" 

Τ᾿ ΟΥ νῃΐοῃ Ἵχϑιρ]εβ δγα ἔουηά ἰῃ (86 (Ἰδ881081 υγίϊεσθ. Ὑεἴ- 
βίεἰῃ δαάυοεβ ἴῃ 6 [0] ον ηρ; ἔγοι ΑΥὐ θά, 1, 17. ὁ δὲ τις γάλα λαμ- 
βάνει---ἀσθενεῖς γὰρ εἶσιν οἵ ἐν γάλακτι παῖδες" καὶ μὲν δὴ καὶ οἱ 
τέλειοι, ὅταν νοσοῦντες τροφῇ μὴ δύνανται χρῆσθαι, γάλακτι χρῶνται. 
Ῥῃΐο 1,301, 87. ἐπεὶ δὲ νηπίοις μὲν ἐστι γάλα τροφὴ» τελείοις δὲ τὰ 
ἐκ πυρῶν πέμματα καὶ ψυχῆς γαλακτώδεις μὲν ἂν εἶεν τροφαὶ κατὰ 
τὴν παιδικὴν ἡλικίαν τὰ τῆς ἐγκυκλίον μουσικῆς προπαιδεύματα, τέ- 
λειαι δὲ καὶ ἀνδράσιν εὐπρεπεῖς αἷ διὰ φρονήσεως καὶ σωφροσύνηε, 
καὶ ἀπάσηε ἀρετῆς ὑφηγήσειε. 866 85ὸ 1, 89]. 



480 ΤΙ ΘΟΒΙΝΤΗΙΑΝβ, ΟΗΑΡ, 111. 

Οτοοκ νογρ9) ἃ Κιπά οὗ ΠΗ ρμὶἐ βθῆ86 ; δῃὰ 11 18 οὗ ἰδθ 
ΠΏ θογ οὗὁἩ {πΠο086 νογῦβ8 ἢ] ἢ ΟΔΥΓΥ ὑνο δασυθδίναβ. 
366 Μαί. αν. αν. 

ῷ, οὔπω γὰρ ἠδύνασθε, 5.1]. πέπτειν, ““ ὅδαγ, 1. 6. ἀϊ- 
β68ῖ δΔῃη ἴυγη ἴο παϊςτγιπηοηΐϊ βοὴ 5014 ἔοοά." Αὐτοί 
ΓΟ ΑΓ ΚΆ8, {Π8} δ οἢ 6ἰ} 0868 ΘΝ 6 τηρῆς ἢανο δα ἀο6ά, 
εδϑροοϊαίέψ αὐίον' υογῦδ ΟΥ᾽ αδιἰέψ) ἅτ γϑαυθηΐς ἢ Θ΄ γΙρ- 
ἔγ6. ΝΟΓ ἃγὰ {Π6Υ υηυϑυ8] ἴῃ τῃ6 (Ἰ]Δ5816] ψΎΊ 6 ΓΒ. 

8. ἀλλ᾽ οὔτε ἔτι νῦν δύνασθες. ΤΠ 656 ψοΟΓΩ8. ΓΠΊἸΡΙΥ 
ἸΏΟΓΕ (ἤδη (ΠΘΥ 866) 0 Ἔχρῦεββ; 4. ἅ. ““ΝΑΥ, γ6 8ἃΓ6 
ἢοΐ Ἔνθ ποιὺ 80]6 (ανθῃ Ὁ ει γα ἢδνα ἢδα {1π16 ἴο 
6 {Πογουρἢϊγ σγουηάαα 1η 16 1411}, ΠΟΙ σδη 1 ποῖὺ 
δχρουπα ἴῃ ποτὰ γοοοηαϊία τυ οἵἩ (ῃ6 (οϑρεῖ, 
ΜΠ ἢ ΔΠΥ Θχρθοοίδιίοη οὗὁὨ ργοπιηοίηρ ὙΟῸΓ βρί γιζυδὶ 
ἱρτγονοιηθηῖ.᾽" Ηδγο Οτοίυβ ΔΡΕΪΥ οἰἴ65 Οτρθη ς. 
(εἰ8. 8. Τὰ ἐν ἡμῖν μάλιστα καλὰ καὶ θεῖα τότε τολμώ- 
μεν ἐν τοῖς πρὸς τὸ κοινὸν διαλόγοις φέρειν εἰς μέσον, ὅτ᾽ 
εὐποροῦμεν συνετών ἀκροατῶν' ἀποκρύπτομεν δὲ καὶ παρα- 
σιωπῶμεν τὰ βαθύτερα τοὺς συνερχομένους καὶ δεομένους 
λόγων τροπικώς ὀνομαδομένων γάλαι' γέγραπται γὰρ παρὰ 
τῷ Παύλῳ ἡμών. Κορινθίοις ἀποστέλλοντι, "Εϊλλησι μέν, 
οὐ κεκαθαρμένοις δὲ πω τὰ ἔθνη, Γάλα ὑμᾶς ἐπότισα καὶ 
οὐ βρῶμα οὔπω γὰρ ἐδύνασθε, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε: 
ἕτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. 

8. ἔτι γὰρ---διχοστασίαι. ΤὮΘ ΑΡροΒι]6 ποῦν δῆονυνγϑ 
{Π6 σγοιηάδ οὐ ΜΏΙοΝ (ἢ]8 ορ!ηϊοῃ οὗἉ (Π6]γ 1401 ΠΥ 
15 ἰουηάορά : ““,007 γε ἅγα γοΐ σᾶγῃδὶ,᾽᾽ ὅς. 
“Ὅπου Πδ8 [ιϑγα {Π|6 8656, ποΐ οἔτυλογο, Ὀυΐ τοἤογθαδ, 

ϑέμοο, οὗ νι Ὠϊοΐ, ΘΧΘΠΊρΡ]68 ἀγα ποῖ υπήοαιδηΐ 1η (ἢ 6 
ΟἸΙ45381ς 8] ψυγιῖοτβ. (866 δῖ. Τῇ68., γίρεγ., Ηοορέανθῃ, 
Μδϑβιῇ. ατγ. αν., Κσδυβθ, δηὰ Ἐοβθηπ)., ΟΥ ϑ'ιἤ]ουβ. 
Ι1κχ., ἴἰο ψῃΌ86 δχϑιηρίεβ 1 δάα Τμυογά. 6, 68. 9. 
δὰ ΡΙς. Εοπι. 25. ὙΠ ἢ γΓοβρθοῖ ἰο [Π6 [6 ΓΠ}5 δῆλος, 
ἔρις, δηά διχοστασίαι, ᾿ΠΘΥ 8.6 5814 ὈῪ Κγϑιβ8 ἴο Β68 
ἸΏΘΓΘ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟ8. Αηά ἢδ6 σομηραγοβ ϑδ δὲ (ὐδία!. 
9, 2. Ἰπγρία, αἀἰβοογαά!8, 8 πη] αῖ68. [[ἤᾶνα δἰ ΨΑΥ8 
γαράγάδα {ἢ θη 88 (ογυλίηρ ἃ ΟἸἸπΠΔΧ : Δηἃ (ἢ]15 ορὶ- 
πΐοη ἰ5 ϑιρρογίοα Ὀγ [Π6 δυϊῃπογιν οἵὁἩ ατοίϊιι5." ΝᾺΥ 

ἘΞ Ο οὔδβοσναϑ : ““Νϑιχ ἱπυίαΐα οοπέεπίϊοπειη ὑορογαμῖ, οομ δηίϊο 
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Ἔνθῃ 1ἢ6 σψόογιἰβ οὐ {πΠ6 ἀθονα οἰξθα ᾿ράγα]] 6] ρβᾷ588 06 
ἅΓ6 βϑιιοῆ, Βυΐί, ἴο τη το {Π6 Θχδιηϊ βίη Οὗ [6 ΓΠῚ8 
{Πριϑοῖνοβ, ϑῆλος ΔΏΒΨΟΙΒ 0 {ῃ6 ΗΘΡΓ. ΝΡ. [ 19, 
“υδβειηϊδη οὔβοινθϑ, ἃ ἔθη οὐ τ α}6 βιρηϊβοδίοῃ, δηά 
18 866 Βοί]ι τη δοπαπι ραγίοηι; ἃ5 ἴῃ ΤΙ. 2, 14., δηά 
1η πιαΐαηι ραγέοηι; ἃ8 ὮΘΙῈ δηά ἰὴ Αοίβ ὅ, 17. 7, 9. 
18, 45. ἤοηι. 18, 18. 2 (οι. 12, 20, "Ἔρις δΔῆβϑυϑβ 
ἴο [6 Ηροῦγ. ΟῚ; δπά διχαστασίαι, ἰο (ῃη6 ΗφΌτον, 
προ. 

8. οὐχὶ σαρκικοί ἔστε ; “ ἄἀοα85 ποῖ {Π6 Η168}} γεί ἴοο 
τη Οὗ ΡΓΟνΔΙ ; ἃΓῈ γα οὶ γαῖ σαρκικοί, σΟΙΠΡΑΓΘά ἴο 
6 δηἀ β᾽ῆσοσα διμεδεα κε," [Π6 πνευματικοὶ 108 
ΤΩ ΘΠ Π0η64.) ““Εὸγ (οὔβογνοβ Ῥαγεθαβ) [Π6 Θηνγηρ, 
Β(ΓΠΠ8, ὅς. 1.8[ τηδηςοηθά, ἅτε ὈῪ [Π6 Αγοιῖς τὶ 
(ὐαϊαί. δ, 20. Ὠυμθεγθα δπηοηρ {Π6 ψΟΥΚ8 οὗ (ἢ6 
βεβῇ :᾽ ““ τθοοΚοπίηρ διθοηρς {ποίη (βαγ8 τοί.) 4} 
[ἢΠο86 αἴδβοιοηβ ψῃϊοῖ ἄο ποί ψ ΠΟ  ν ἰαπά ἰο {Π6 Πο- 
ποι οὗ (οα, ἀπά 1Π6 νο]ίαγα οὗ πδη, θυ ΓΘ ΤΊΘΓΟΙΥ 
ἀϊγθοίθα ἴο οἂγ ον ριδιϊοδίιοη. 

8. καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε, ““ ἀο γε ποί δεῖ 
ΕΚ6 πιθῇ ; 18 ποΐ γοὺγ σοηδαςί σοΓγοβροηαθηΐ ἴο {ἢ 6 
υ80.8] ὨΔ01{8 οὗ σᾶγηδὶ θη, 0 ᾿ΐνο δ[ογ {πῸ Π65}}.᾽ 
ΤῊ δθονα 86η86 οὗ περιπατεῖν, ψὨΏΙΟΝ 18 ΤὈΓπιθα οἢ 
πὲ οἵ ([ῃς. ΗφὉ. Ὕ, 15 νοῦν ἰγεαυθηΐ 1η {Π6 Ναὸν 
Τεβίδιηθηί. ὅ86 ψογβί. 6 Ηβθρ. Ν. Τ. 194. δηά 
50 ἢ!}. [6χ. 

4. ὅταν γὰρ λέγῃ τις" ᾿Εγὼ μὲν εἶμι Παύλου --- σαρ 
κικοί ἔστε; [{ ἰ8 τῃουρῶξ δγ ἔπ6 Οτθεκ Οοπιπιθηΐα- 
ἰοἵ8, δηά 4180 ατοί. δηὰά 1 οοῖο, (μδὲ (ῃ6 Αροϑβέ!β 
0.865 ἰἢ686 ὨδΙη68 (0 Πϊηΐ δῖ 8016 ρθΥβϑοῇβϑ 0 ΨΘΓΘ 
᾿6845 οὗ ἔδοίίοῃβ. Βαΐ 566 {6 Ὠοΐθ οἡ νϑῦ. 10. 
“ΓΒ (οῦβθγνθβ «ζπ5801η184}} ΠΟΥ  Γα ποΐ σοη- 

ἰθηΐ ἴο Θῃηἰογίδίη “ ργείδγθηοα οἵ ὁη6 Ὄνδῖ δῃοίῃϑ, οὔ 
(ἢ: ϑδοΓγα οὗ ψίβάοιῃ οὔ δἰοαιθησθ, θὰ ἴο ΘΔΥΓῪ {ΠΕ Ὶν 
Ῥτγοΐίδγθησε ἴο (ἢ6 οχίθηϊ οὐ αιιάγγοΐβ, ἀ 586 81 ΟΉ8, 
δΔη4 830 ]151:|5. Απά Εοβθητῃ. δηὰ Νορββοὶὶ γρι δῖ, 

δοϊδειταηι." πὰ 6 Γοίογβ ἴο 1, 10. 11, 18. 1, ὁΦὁδ6. 80 δἷθο Τ]θο- 
ΡὮγ]. 184. Πανταχοῦ δὲ τὸν Φῆλον τῇ ἔριδι συνάπτει. Πατὴρ γὰρ ὁ 
Φῆλος τῆς ἔριδος, αὕτη δὲ τὰς διχοστασίας γεννᾶ. 

- ἢ 80 ΤΠΘΟρΡὮΥ]. σαρκικὰ καὶ ἀνθρώπινα καὶ προσγεία φρονεῖτε. 
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(παὶ (6 Αροβέϊα 0} } 7 δϑογίθοβ {Π686 (ἰ886 5:0}8 
δηῃά ἐδοιοηβ οὗὨ {Π6 (ον 85 ἴο δ κηο88 οὗ πη- 
ἀοτγείδηαϊηρ. “ Εογ ἰἴοβα (οοῃτίπαθ {π6ν}} Μἢ0 (8}}- 
εἀ ἘΠΕῚ εἰ Ῥαυ ἸῺ: οὐ Αροϊϊοηὶ, ϑθθπὶ ἴο ἧἢδνο 
ἀρταθά δηυϊοηρ ἱποιηβοῖνοβ οἢ (ἢ οἠέον λεαής οἵ (ἢ τ! 5- 
δὴ ἀοοίγίπθ, ΟὨΪΥ αἰβαρστοοίηρ οὐ {Π6 ῥγθίθγθῃησθ 
γ ΠΙΟἢ 1[Π6 οη6 βμενψοά ἴο Ραυϊ, {6 οἴποῦ ἰο Αρο]]οδ ; 
ποῖ δαἀνογίίηρ ἰο ΟΥ υπάογκίδηἀϊηρ [ἢ6 6β8θη.18|8 οὗἁ 
ΟὨ γι βϑιϊδη ἀοοσίγηθ, οὐ ψβοἢ Ῥαὺυΐ δηὰ Αροΐ]οβ ροζ- 
ΓΘΟΌΥ ἀρτοοά, θυϊ ΟἿΪΥ ψῇδὶ 88 δχίϑσῃδὶ δηα 80- 
ΘΘΒΒΆΓΥ ; δαπιτίηρ ΑΡρο ]οδ᾽ 5 οἰσαιθῆςθ, δηὰ σοῃ- 
ἰθιηηΐηρ; ΡΑυΪ 5 ΘΗ Υ ΟΥ̓ ᾿ηδίγυσίίοη ; ΟΥ ΡΟΓΠΔΡΒ 
αἰ βογίηρ οὐ {Π|Ὲ 80] 6 οἰ οὗ πιαᾶιτίαρο, πιϑαῖβ οἴδεγεά 
ἴο ἰάοἶβ, ὅζο. Βιυὶ ἀϊνογβιτῖθα οὗὨἨ οριίηΐοη οἡ δβιιοῖ 
Ῥοϊηΐ8 οὐρῶϊ, βυγοϊγ, ποῖ ἴο πᾶνε Ὀδεη βϑνε !]θὰ ἰο 
δ 0} ᾿ππρογίδηςσο 848 [0 οσσαϑίοῃ τιυζια] οἴξησο δηά 
ἀϊδαρτοοηθης διηοηρ ΟΠ ΓΙΒίίδη8 0 δηί(εγίδ δὴ 
γῖρῆς ποίϊοι!β ἃ8 ἰο [ἢ6 φέπεγαΐ ῥγιηοὶρ]68 οὗ {6 το ]]- 
σιοη." ὍΤοβα γοῆθοιοῦβ οὗἉἨ {π 6 Ἰδαγηθα (οιηπηρηϊα- 
ἴοΓΒ 86, Προὴ (Π6 ΜἢοΪΘ, τι 6}} ουηἀθ. Βυὲϊλ [ τηϊιῖ 
ἴδ Κα δχοθρίοη δὶ {πεῖγ ΠΠτηϊδίίοη οὗ {Π 9 ἴθγῃι σαρκικοὶ 
(βουρῃ ΒΌΡΡογίοα Ὀγ ϑεϊιδθιβ.), 88 1 ἰξ πΊ ΓΟΪῪ γὸ- 
ὀσγθὰ ἴο εσϑαζηόε8 οὗὨ εΝναάογδέαηαϊηρ. δὶ 18 ἴῃ- 
Ρυϊεοά ἰο τ1Π686 (ον 8η8, ᾿Π}ρ}168 πογ ἴπδη (Πδῖ : 
δηα [Π6 ἴδγη 88 Γοΐίδγθηςθ σδίθοῦ (0 {Π6 λοαγέ δηὰ 
(Π6 αοοξίοης, Ὠδιηοῖγ, ἀθηοίπρ σαγπαΐ, οἰ, οον- 
γρέ,}. 6. σομῃραΓθα ἴο ψηδὶ (ΓΙ βεἢ8 δῆουϊά δ6. 
δο οι. 7, 14. ἐγὼ δὲ σαρκικὸς εἰμι, δῃ 656 ΠΟ ΓΘ. 
Ηον ἰπθη (ἰἴ πηϑὺ ὕὈ6 Βδβἰκο) ν1}} {Π|5 σοηϑίβὲ τ τῇ 
ἰδὶ 16 581 1 1, δ. δῃὰ ῷὶ (ογ. 8,7.ῦ)ὴ Βιιῖ {ἢοϑβ88 
ἐλόγε τηϑῃϊοηρά (85 Υ ΒΙΙΌΥ βιιρραβίβ) πιδῪ Ὀ6 Γδ- 
βιγιοἰθα ἴο βοίηβ [δ 7 δυ ρθγοῦ πῃθιθ6 γβ ψἤο οπ͵ούοα 
{Π686 ζδοθδ ἔογ ἰπε ροοὰ οὗἁὨ ([6 Γαβί, δῃά γαῖ δα γ 
τΐρῃϊ θ6 φεπεγαἰΐῳ δαδεοα ἴῃ ΟἾγ8ι." ὙΨΒΌΥ, ἴοο, 
ἘΠῚ Κ8 (παι [Π656 ρὶ 8 τηϊρσῃς Ὀ6 Ὀοβίονοα ἔος τῃ6 
σοηῆγηηδίίοη οὗ [Π6 Ο08ρ6] δηά {Π6 ρσοοά οὔ οἰδοΓ8 ; 
δηά γοί θ6 οὗὨ 8:28}} ργοῆοίθῃου ἴῃ ἰἢ6 βανὶπρ ραγίδ 
οὗ {παῖ ροοά βρί γι." 7ὴὲ5 ορίηΐοῃ, ἢουγ ΝΟ, 566 1η8 

΄ ΒΟ δὲ Θχοθρίοηδῦα. Απὰ (πΠουρῇ Πα τἰγρο8 (Πδὶ 
(8686 ΨΘΓΥ ΡΘΙΒΟηΒ 816 δοουδοά Ὀγ (6 Αροβίῖε οὗ 
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οοπῃοοίί, οβίθηίδίίοη, δηἀ δῆνυ, γοὶ σΠΔΓΥ ΤΑΥ͂ 
ἱπο]1ὴ6 08 ἴο ΒΌρΡΡροΟΞΘβΘ ἰἢοβθ ν᾽οθβ ΨΟΓῈ ἢοΐ οσαγιιϑα 
[ο ἃ ΨΘΙῪ δίρῇ ρἰζοἢ : δῃά 1{ του 6 πηγθαβοηδθΐθ 
ἴο Θχροοί δὴγ ἰδίηρ κα ρεγζεοέίοη ἴτοιη ΕΟ γβιϊδῃ 
Ργοίξβδβογβ οἵ ΔΠΥ͂ ἃρ6. 

ὅ. τίς οὖν ἐστι Παῦλος --- ἔδωκεν. [0 15 ΤΙ ΏΠΥ οὉ- 
ϑογνϑὰ ὕγ Οτοῖ., (Πδὲ διάκονος 15 Ὦδ6γα ἢοῦ ἃ Ὠ8ΔΠ1|6 ΟΥ̓ 
ἐιπποξίου, ΟΣ οἵϊοσ, θυΐ ἃ ΄ΘὙΏΘΓΩΙ ΟἿΘ, Δηϑνογίηρ ἴο 
[6 Ηοῦ. ΘΟ, δηά 8υϊῖ0 6 ἴο 41} νῆο Πυπογοὰ (ἢ6 
ἀἰββοιϊηδιίοη οὗ (πΠ6 (ὐοϑρεὶ ; ποί ἀοσβισηδίηρ Πογάς, 
ἴο ἀΔοτηΐηθοῦ ον ῦ {θῖν ἔα ἢ, Ὀὰζ ἸΏ ΘΓΘΙΥ ΡΘΙΒΟΗΒ 1Π- 
βίγτυηθηίδὶ ἴῃ, δηπὰ ηοὶ ἰῃ6 δυΐῃογς οὗ, (Δ11ἢ δηἀ σοη- 
νοιϑίοη,"Ἐ δηα ΨΜηο πογαίοσα οουὰ ποΐ, ΠΏ ῥτο- 
Ργίθίγ, 06 βϑὲ ΠΡ 88 μοδάϑ8 οἵ βθοίβ." 1. σδηῃοῖ, ἢον- 
ΘνΘΓ, δϑ8θηΐ (0 ἢϊ8 ροϑιίίοη [Πδὲ [Π6 ἴθτὰ αἰ ΓΒ τηᾶ- 
(Θεία! γ ἔσο εὐαγγελισταὶ, 88 1 (ῃ6 οὔθ γοξογγοί ἴο 
εὐογάς ; (ῃ6. οἵα ἴο τοογἶδ: ἴος {π6 ψογάβ8 οὗ δη 
εὐαγγ. ΟΔΥΓΥ ΜΠ (Π6π) [Π6 ἔοτος οὗ ψοσϑ, 

ὅ. καὶ ἑκάστῳ, αἷς ὁ κύριος ἔδωκεν. Οτοῖϊιιβ δηά 
Βοβϑηπ. ποίΐςα ἰΠδὲ ἰΠθγ 18 ἤθγα ἃ ἐγαγδοέϊο, ΟΣ 
ἰΏνΟΓΒΘ σΟὨΒΙΓΙΟΓΟΙ, [οΓ καὶ αἷς ἑκάστῳ ὁ Κύριος ἔδω- 
κεν. 80 Βοηι. 12, 8. δηἀ βιρτα 2, ". ΤΏὭοΓα 18, οο, 
ΔῊ Ο6]1ρ815 οἵ τοσοῦτος. Τὴ6 586η86, (ἤθη, 18 (ἢ 8: 
““ βνθῇ 88 (Π6 [,οτὰ Πδιἢ ρίνθῃ [0 δδοῇ οὗ {μϑῖ ἢΪ8 
8ῃδγο οὐἁ βρίγιίι41] σἹὴβ δηα δνδηρθ]οαὶ βυσοθαβ." 
Ποάάτί ρα τοίογβ (ἢ ψογάὰβ (0 {16 ὀυαηροί κοί, ποῖ 
(Π6 ουαπροίϊκογα : δῃὰ ὟΥ ὨΠΓΌΥ τᾶ 68 (ἢ 6πὶ σοπηποη 
το θοίῃ. Βυϊ {Π]18 σδηῃοὶ θ6 δἀτμι6ἀ ΟΠ ΔΗΥ βουηά 
Ηεοεμθπϑυςοδὶ ῥγηςΡ]685ὅ. Τῇ Ιπἰογργοϊδίίοη ἃ 
πᾶν ἰδ ἃ ἀονψῃ 18 ϑυρρογίοα ὈΥ (Π6 δι ΠΟΥ Υ οὗἁἨ 188 
ατοοκ Οοιμπημδηίδίοῦβ. ᾿ 

6. ἐγὼ ἐφύτευσα, ᾿Απολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς 
ἠἠύξανεν. ΟΥ̓ τΠ686 ψογάβ [ἢ6 8686 15 οὔνϊοιιϑ. (866 
Βοβθημ. οὐ {6 Ῥαγαρῆγαβίβ) 106 τηρίλρῇοΓ8 ἤθτα 
διηρἰογθὰ ἃγὸ δριγουϊίυγαὶ. ᾿Επότισα ΓΕΐδΓβ ἰ0 ἐγγύ- 
ξαέϊοη, ΜὨϊοἢ ν88 ργδοίϊβεά, Ὑἤθγανοῦ Ροβϑβι]6, 1 
186 ραγς δά οουῃίτ68 οὗ Π6 Εδϑῖ. ΕΥΧΔΠΊΡ]68 οὗ [6 

π 80 ΤὭΘΟΡὮΤΙ. 184. διάκονοι ἐσμεν οὐχὶ αὐτοῤῥιξὰ καὶ πηγὴ τῶν 
ἀγαθῶν. ϑυοῖ, Πα οὈδογνεβ, ννὰβ Οἰ γὶϑὲ 8Ιομα ; ἐκείνον γὰρ ἐστι τὸ 
πᾶν τοῦ παροχέως τῶν ἀγαθῶν. ᾿ 
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τηοίδρθογ ἀγα δά πορα ὈΥ Κγϑυβο, [ἢ6 τηοβὲ δρροϑβιξό 
οὔ ψῃιοἢ 18 ἔσο [Δ104η. Οτ. 18. Ρ. 1806. ἢ οδκ. τοῦτο 
γὰρ καλὸν ἐγὼ ἐφύτευσα, σὺ δ᾽ ἔθρεψας. Υεῖϑ. ἤδγα 
4υοία8, ψἰτῆ βοοπηης Δρργοθδίίοη, {Π6 ορίηίοη οὗ 
Β01Ὼ6 ΕΔΙΠΟΓΒ, ἃ8 ΝΥβ88. ο. Επιηοι. 2.. Αὐραβί. ΠΡ 
48., ῬΕΌΠΙυ 5 ἃΡ. Αὐυριβί. 8, ὅϑ8., δηὰ Ορίδίι9 ΜΙΙ., 
{πὶ ἐφύτευσα τοίοτβ ἴο ΡΑ1}}᾽ 8 κατήχησις ΟΥ ἑἐποέγεο- 
ἐΐοπ οὗ ἰμεῖῃ ; δηά ἐπότισεν, ἰο ΑΡρο]] 088 αὐεγναγάβ 
ὈαρτΖίηρ (Ὦ6π. ΤΠΐβ, ἤονανοσ, 15 ἴοο βυϑβίθιηδίςαϊὶ 
8η4 ἔογηηδ]. Νοιίπον 4068 11 βοείη ἐουηάραά τη τσυΐῃ. 
70 18 Ρῥγθίυ σογίδίη {πᾶΐ ΑΡο ]οβ᾽ ἰαθουγθ αἸὰ ποῖ 
σομ ΠΊΘης6 ἘΠ11] αἴοσ δὰ] δὰ Ἰοῖς (ογίηιἢ : δπὰ [τ 
19 Ὠοΐ τοῦ ]6 μαὶ ἢ6 νου ἀδέοσ [ῃ6 Ὀαρίΐϑια οὗ 
186 οαέασλωπιοηα (1 {ΠΟΥ τιϑί Ὀ6 80 (8164) ἔογ 18 
ΒΡᾶς6 οὗ αἰπχοβὶ ἃ γϑᾶγ δπὰ ἃ παῖ; νθϊο γ88 [ἢ6 
(1π16 οὗ Ρ41}}᾽ 8 σοῃτπυδῆςο δὲ (ουη.ἢ. ὅ66 {Π6 ποῖθ 
ΟΠ], 14. | 

Ιη ἠύξ. [Πδγα 18 8 086 σογγοβροηαϊηρ (0 {πᾶΐ οὗ [6 
ΗΘ. ΧΙ. δ66 2 (οσ. 9, 10. (οἱ. 2,19. Κύδιι86 
οἰΐο5. ἃ 8: |||8γ ΗΠ 86 οὗὨ {Π6 1,Δ01η ἀμϑοο ἴτοηι 
(λίο. ΤΠ αΐ ἰδ, ονανθγ, ΠΠΘΓΟΙΥ ἃ 0.86 οἵὗἉ [π6 ἰπίγδη- 
ΒΙΕΠν6 ἔογ [Π6 {ΓΔ δ. ΕΠ ᾿ν6. 

. 7. ὥστε οὔτε ὃ φυτεύων ἐστι τι --- Θεὸς. ΤὮΏδ 56η86 
οὗ (686 ψοΓα8 ἰ5 ρῥ]δίη, δηα ψα ἴᾶνθ οἡἱ]γ ἴο δἰἰδπά 
ἴο {π6 ἔογοο οὗ [Π6 Ιάἴοαι εἶναι τι, ψ] ἢ 18 ον  ΠΕῪ 
οἰ" ρέςαὶ, δηά οσουγβ ποῖ ὑῃ]1 ΓΘ] ΘΉΕΥ ἴῃ τἢ6 Νὸν 
Τοβίδιηθηῖ. ὅ66 Αςῖβ ὅ, 86., δηά {Π6 ποῖθ οὐ Οδἱ. 
24,0, ΜδηΥ ΘΧϑΠΊρ]68 τὸ δἀἀπσοα Ὀγ Κταυβα ἔγοιι 
1ῃ6 (Ἰαβ88ϊςαὶ ψυιῖοτβ. ΤΠ υὑδβυα] βυ δυαϊτίοη 185 μέγα, 
ΨΥ ἢ]Οἢ πιοϑὶ (οιημηοηΐδίογβ ἤθγα Βυρργ. Οτοί., ἴοο, 
Δηα οἴδογβ, ἴ8 Κα [Π6 δχργθβϑϑίοῃ ἃ8 8814 οοηιραταίὰ; 
4. ἀ, “πμοέἠϊηρ, ἴῃ τεβρβθοῖ ἰο σΟοά." 

8. ὃ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίϑων ἕν εἶσιν. Τὶ 15 ἤδτγο 
ΟὨΪΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 αἰίθηά 0 {1186 56η886 οἵ ἕν εἶσιν, 
ν Ὠοἢ 50 1Η685 : ““ΠΘΥ ἅΓ6, 88 1 Ψ6Γ6, ΟΠ6 δηά [ἢ6 
Β81ὴ6 1η Οἰἕος δηὰ ΡΌΓΡΟΒΘ, τη] βίοτβ οὐ [ῃ6 58Π|6 
Τογὰ ; [Π6Υ̓ ΓΘ οὔθ, ᾶγα υπιῖθα, ὈΥ ἀοίηρ; ἴῃ6 88πι6 
Ὀυι51:1658, δηὰ Ὀεϊηρ ἀδϑιϊηρά ἴο ἔογνναγαὰ 16 88π|6 
ἀοοσίτγηθ ; βογνίηρ [6 1, ογὰ ψ τ ἢ σοη)οϊηΐξ Ποποιιτ," 
δὸ Οτγοῖ., ΒεΖα, δοϊαίοσγ, δὴ. οβθῃῃ. Τῇ ἐη,έ- 
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τϑηςθ, Ἰοεῖς ἴο θ6 80 ρ]164, 18 (8: “5 5, {Π6η, ἰῃοβὲ 
ΨἢΟ ΔΡΡΙΥ ἴἰο [Π6 8816 Ὠ81η688 οὐρῇ ποῦ ἴο 8011 
Ἰηΐο ρϑγίιεβ, 8δὸ ουρί ποῖ γοὺ ἴο 6 ἀϊν! δα ἰηϊὸ 
λοις οηβ; {{π|15 ΠΥ ἀο 11} ψψῇο ΤΟρροβα τη ηϊδίοσ. ἰο 
ΤηΪ βίον, δὸ Εϑίι8, δοϊαῖ., δῃα Οατοί., ψῆο Τσοπι- 
Ρᾶγα 2οἷ. 10, 80. 17, 11 ὃς 22. 1 20]. ὅ, 7 ὃ 8. 
ΟΥ̓ 5, 88 Κσαιιβο, ἰδ 'ἀόνῃ {Π6 [Ὁ] ον ηρ : “ ἯἯὙ[ο- 
806 ΟΥ ἀἰβοΠαγροβ ψυἢδὺ 18 σοτητηϊ 64 το ἢϊπὶ Ὀγ αοά, 
158 ἃ διάκονος ΟΥ συνεργὸς Θεοῦ : {ΠεΓΘΙΌΓΕα ΠΟΙ ΓΠ ΘΓ οὐρῆξ 
ΔΏΥ ΟἿ6 ἰ0 ἀ65ρ1|86 δῃοῦ!οῦ, ογ Ὀ6 ἀφδβρίβθα ἔου {88 
88 Κ6 οὗ δῃοί!δυ. 

8. ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήψεται κι τ. ἴ. κι ΤῊ 
ατοοῖκ Οοπιῃπιοηίαΐοτβ δηὰ Οὔθ 8 στρ ΟΥ̓ ποίϊσα 
(παι [Π686 νοτβ ψογο δα ἀθαά ἴο γθργθβ85 8]οί!), 85 4]} 
(Π6 ἸΙαϑουγοιβ νοι] θ6 οὐ [6 8816 ἔοοίζίηρ,, δηάᾶ 
ΓΟΟΟΙνΘ {Π6 88Π|6 γουσαγὰ. Τὴ ψογάβ {πογοίογα [ΌΓηὶ 
8 ϑραπογέλοδὶδ; 4. ἃ. “1Π6Υ γα ποῖ 80 ἔδγ οἥδ, διι 
(Παὺ γοβρθοῖ Ψ1] 6 δα ἴο ϑδοΐἢ Οἤθ᾽5 ἰδβουν δηά 
Ῥϑίηβ, ἀῃἃ ἢθ ψ1}} τϑοαῖίνθ ἢ18 οὐ τενναγά ρῥγοροῦ- 
ΠΟΠΔΌΪγ. [018 ἑαδοι ἴἰο νν Ὠ]σἢ (ἢ6 τοναγα 8 ῥτο- 
τηϊβϑθα, ηοῦ δέσοθθς οὐ ἰαδοιιν, ὙὨϊοΐ 18 ποῦ ἰῃ δὴν 
ΤῊΪ 806 Γ᾽ 8 ΡΟ ΘΓ." 

9. Θεοῦ γὰρ ἐσμεν συνεργοί, Χο. Ηδτα να Πᾶν ἃ 
{ὉΠΠ6τ οχρίδηδίίοη οὗ ψημδὶ ψγ88 βα1 ἃ ἴῃ ἢ 6 ργεσβαάϊηρ 
νοῖβ6. ΤΠ 56η86 18 : ““ [ὉΓ 6 [1 5ἴ6 Γ8 Δηἃ [ΘΔ ἢ ΥΒ 
8Γ6 [81οὐ -ἰΔοΌΓοΓΒ ΨΠ ἢ Οὐοἕ, ἀΙΒοΠ δ γρίηρ; [Π6 88Π16 
οἴδοθ σοιηπ 6 ἰο 83 ὈὉγ (ἀοά.᾽ διυςῆ, ἴοο, δἵ 8 
0}. 8, ἀΓῸ βδιὰ ἴο 6 συνεργοὶ τῇ ἀληθείᾳ : ἀπά αἱ 
Μαχκ 1θ, 920. αὐοὰ 15 5414 συνεργεῖν ἀποστόλοις. ΣΣυνερ- 
γὸς 18 580} ἴογ συναίτιος Δα συμπρακτὼρ, ἐπδέγι- 
πιοπέαϊ. (866 [ῃΠ6 ΘΧΔΠΊΡ]6 ἰη Μυπηίῃθ,) ΥὙοὴ {Π6Γ6 
Β66[8 (0 06 Δῃ Δ] 18 οη ἴο ἀρτιουίιγαὶ ἸΔΌΟυΣ, ΠΟ Ὴ 
Ὑγ88 ὈΓΟΡΘΓΙΥ Γ(4]]6α ἔργον ; ἃ8 ἴῃ Ηεβοά Ορ. 

“'ΤὨοβα (οὔβογνθβ ατοῖ.) ψῇοπὶ ἢ6 Πα 7181 οαϑὶ 
ἀονη, ὈΥ σοπιρᾶγίηρ {Π6πὶ ψ ἢ (ἀὐοά, ἢ6 ΠΟῪ Γαΐ568, 
Ὀγ σοῃρᾶσγιηρ [ποτὰ ΜΠ τη 6 η.ἢ 

9. Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε, ““ψ6 Δ16,᾿ ὅς. 
ΕΣ {πΠ6 Ῥτοποιιὴϑ9 1 [ἢ 138 νΟΓ86 816 δι ρ δἰ 1ς 8] : δηὰ 
186 »Ῥ6ορίθ ἅτ ἤθσα δά ἀνθββϑά Ὀγ ἃ ἄοιιὶβ πιείδρδθοσ, 
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Βοιδι αρτισυ]ειγαὶ δὰ ἀγοπ ἐδοξαγαὶ. Βγ εἢ6 γειύργοιν 
ἦδ τηοδηΐ [06 ρὸν ομέέ8. 80 (πΠ6 δορί. τη Οδεη. 96, 
14. Ῥτγον. 6, 7. 91, 80. 81,16. (ὅθε ὅς]. [ὲχ. δὰ 
Ῥμ1ο.) γα 18. ἃ δἰ 1181 ρϑβεαρα ἴῃ 8. 61, 8. φύ- 
τεῦμα Κυρίου. ΤὨ8 τιοίδρδογ, Ὀγ ψηϊοῖ ΟἿ ΓΙ ΒΕ13 15 
86 σοῃραΓζα ἰο 8 ἢο]ά βονῃ σι ἢ βθοά, 5 οἴδθῃ δἤὶ- 
Ρἰογοά Ὀγ 186 βαοσβα ψυίίοτβ ; 88 Μαῖίί. 13, 88. [ἴη 
Θεοῦ οἰκοδομὴ [Π6Γ6 15 8ὴ αγοἠἑέοοέμγαί πιοίλρἤοσ, υβοὰ 
ἔα Γ οὐ, δά ἴη 4 Οὐοσ. 6, 16. ἀδηὰά Ἐρῆ. 2, 81. ΤΙ 
ΒΟΏΓΠΊΘΠΐ ΓΠΔΥ Ὀδ (18 ΟΧΡΓΕΒΕοα : ““ Κοιμ δΓ6, 85 ἴΐ 
ψοτο, ἴΠ6 Πείά ψῃϊοι Οοα ουϊἰναῖο5, δηὰ (6 θ0}14- 
ἴηρ ψ διοἢ ἢ Θγθοίβ; τῦ δα ἢϊβ ἰαδομγογα ἴῃ ὈοΓῇ 
ὙΟΤΚΒ." ΤὉΠ6 δον τὩϑίδρῃουβ ἀγα ἐπουραῖξ, Ὁ. 1ἢ6 
Οτὔροκ (οππιοηϊδίοιβ, ἴο ᾿που ]οδίθ (πὸ ἀυτγ οὗ ΟΠ γ]3- 
εἰδῇ ὉΠ. 

10. κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ὅζε. ὙΠα δροϊῖθο- 
[γα] "ὩΘίΔρἢοΥ 18 ποῖα σοπίίπυθά, φίτι ἐπ δαἀάϊιίοη 
οἵ ϑοπηθ δι} 40 ]6 ἰΓΟρΡΘ8. (Κγδιβε.) 

ΤΙΘ θο8ὲ (οτηηδηίδίογα, δηοϊθηΐ δια τηοάδγῃ, 8Γ6 
ἀρτοοά (δὶ ὈΥ χάρις δι. Ῥαὺ] πιθδῃβ τς οἰῆῖςα οὗ 
ἜΠΕ διιοηρ {Π6 Οθης 68, φγαείουσίψ οοιῃ- 
τηϊ[6ἀ ἰο μὴ Ὁγ αοα. Νον δνογὺ θυϊ ον Ὀερίης 
ψὶκ τΠ6 ἰουπάἀδξοη : δηὰ {ἢι5 ἀϊὰ δί. Ῥαὺ], Ιἰκ6 ἃ 
)υἀϊοίουβ Ὀυϊ άδγ, οοθθποθ ἢ ἰαδοὨιη ἢ8 ΘΟΠ- 
νογίβ (Π6 β᾽ πιρὶοδὶ (γι ϑιίδη {γυ ἢ 8. 

Σόφας, {6 συνετὰς, εἰρη ῆδ8. ποὶ οὨἱγ ἐηδείίεοέπαὶ 
εὐἰδάοηι, Ὀυΐϊ, 1π ἃ βαπογαὶ 86η86, ρογέξα : δῃὰ [18 
ποῦ ΟὨΪΥ ἰῃ τῃ6 δεγίρίυγα!, Ὀυΐ (ἢΠ6 (ἸΔββίοαὶ " τί ζογβ. 
ΤΠ θη 1 18 Δἀἀοά, θεμέλιον τέθεικα, “1 ἤδνα ἰδ [ἢ 
ἰουπάδοηῃ, Ὀν σοπηπιιηϊοδίίηρ [86 ἤγει οἰ θη θηίβ.᾽" 

10. ἄλλος δὲ ψμὸμρμω μὰ Ἠλοβοη. (το Οτοῖ.) 
ΤΟΙΏΆΓΚΒ (Πδὲ [86 ΤΠ] ΘΙΔΡὮΟΥ 18 Πογαὰ ἔαγίθον ἀδναϊορθά, 
ναὶ 88 Ὀδϑίογθ δρρὶιϑὰ ἰο Οὐγίϑέίαμα Ὀδιηρ ΠΟΥ͂ 
οχίθηαεά ἰο (6 ἀοοέγέηπες σοπιπιπίοδιοα ἴο (ἢ ΓΙ8- 
(1809. ὝΟὐτοί., ἴοο, οὔϑογνθϑ ἰῃδι βίτ ἶαγ (ΓΔΏΒΙ ΠΟΏ8, 

Ὁ ἔγοια ὙὮΟπῈ πλὴν οχδοιρίεα ἃτα δοάυοεὰ Ὁγ Ῥεία. ; δὲ Μαχ. 
Ἴγτ. 18, 4, ὁ μάντις σοφὸς, καὶ ὁ τέκτων σοφὸς, 2 5ΟὨΐΩ. Ὁ 141.1. 
οἱ σοφοὶ μάγειροι ---- οἱ σοφοὶ τέκτονες. Αγϊδίεῃ. ὦ, 10. σοφὸς τεχνί- 
της. Αὐἱδίοί. Νίο. 6, 7. λιθουργὸν σοφὸν. Οταΐ68. τέκτων οὗ σοφόε. 
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ὍὮΏΘΓΟ ῥϑᾶτὺ ΟΥ̓ {Π6 5: π}ΠΠ 46 18 τοίδἰ πο, δὰ 
ΟΒδηρθοα, οσοὺγ ἢ Μαίι. 18. Μωκ 4. 908. 10., δά 
Οἰβεύ 6 ΓΘ. 

10. ἕκαστος δὲ βλεπέτα πῶς ὀὁποικοδομεῖ, ““ γοί Ϊἰοΐ 
ΘΥΘΙΥ ΟΩΘ ἰοοῖκ δηά υἱϊηὰ ἢονν ἢ ἔογιηβ {86 8Βρ6Γ- 
δἰτυοσίυγα ; ὙΠ ἢ ν ἢ δι βογί οὗ ἀοοίσῃθβ 6 [Ὁ] ]Ο8 υΡ 
16 ἢγϑι ϑἰθπηθηΐίβ, παι ΠΟΥ ΠΠΔΥ 8408 6 ὙΠ (ἢ 6 
ἔοστηρῦ, δηα ὃθ6 8:180]6 ἰπογοϑίο." 

11. θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι π. τ΄ κ. 
ΒΥ δύναται, Οτοί. ΟὔβοΓνοβ, 15 Π6ΓΘ τηθϑηΐ “ σδῃ, ο0η- 
διϑέοπέϊυ ιοἱἐΐ, ιυλαΐ ἐδ γίρἠΐξ, ἰ. 6. οὠμαἠέ ;" 85 ἴῃ Μαῖιί. 
9, 16. δηὰ εἰβονίδγθ. 1Π]αρὰ τὸ κείμενον. ΓΒ τι86 οὗ 
παρὰ ἴον ἢ 15 ρΑΙΓΠΥ ἀοτγνοα ἴτομῃ (Π6 Ηδῦτεν, δηά 15 
{πουρὰς ἰὼ Ὀ6 Ηε]]Θη!βι1ιςα]. ΥὙδὲ 11 οσοβΒ! οηΔ]} 
ΟΟὐσαΓΒβ ἴῃ (ἢ 6 ΟἸΔβ8:60 8] τγίοσβ. Τῆι Ρ]αίο Ῥῃοαά. 
(εἰτοὰ ὈγΥ Κύδιι86) οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι οὐδὲ τι πάσχειν 
ἄλλο, παρ᾽ ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ ποιὴ ἢ πασχη. Τὸ ψΒΙΟΏΙ 
αἀά Ἠεϊϊοάοτ. 1, 74, 8. Αἢἔον τὸν κείμενον πηυδὲ Ὀ6 
ΒΌΡΒΙΠΙΘα ὑπὸ τῶν ἀπαστολών, “" ὮΥ 1.8 Αι γορεῖαε, 8.Ὁ- 
Βογν θην ἴο {16 ρυΓΡροβαβ οὗ αοα." 

11. ὅς ἐστιν Ἰ. ὁ Χ, ὙΠ 15 ΨΙΟΏΡΙΥ γοηάογοά 
ὃν ΙΓ ΕηΔηΐ : “Κ ψῃϊοῦ 18, (δὶ .968}}8 18 1ῆ6 ΟΠ γ8ι.᾽" 

[18 18 ἀοϊηρ ν]οίθῃησα ἴο ἴἢ6 οσοηῃϑίσγῃοιίίοη. ΤἢΘ 
{16 86η86, 8ηἀ ἰῃδί γεσυϊγοα Ὀγ {π6 σοηδίγυςσίίοη, 18, 
ἀουθύ1688, (ἢ 6 6 ΘΟΠΊΙΏΟΠΪΥ Δ5οτρθα ἴο (ῃ6 ψοτάβ, 
ΠΑΙΊΟΪΥ, ““ ψὨ]οἢ 18 968ὺ8 (Ἰγῖδί :Ὁ τηθϑηϊηρ (48 ατο- 
(ἴμ8 δηὰ οἴδποιβ ᾶνθ 8668} (8 ἀΐδέογῳψ οΓ Οὐνγῖδέ, 
σοΙργο ἢ θηδίηρ (Π6 ἀοοίΓ 68 δῃά ρῥγβϑοθρίδ, {{π ῥγο- 
Γ868 8η6 {Πηοαίθηηρ8 οὗ ἴ(Π6 (ἀοβροὶ. (ὅδ [μ6 ποίΐβ 
οῃ 2, 4.) Τδοβ6 “ωπαάαπιοπέαϊ ροϊηπέα, 16 ΑΡοϑβί]6 
ΤΑΘΔΠ8 ἴ0 5880, τηυδύ Γοηπηδίῃ ὑηάϊδίιγ 64, ποῦ οὐρῆί 
ΔΏΥ διηρ ἰο Ὀ6 δά δά θυ νῇῆδί 18 ρεγ δ Υ ἀρτοθαῦ 8 
«ἰϑγοίο. . ᾿ Σοὴ 

12. εἰ δὲ τις ἐποικοδομεῖ --- μ, ἀργύριον. ΤΠδ6 
ἈΡοβίῖθ ἤθῖα βῆονν ἰδὲ πος τὴν ΘΥΘΤΥῪ Ἷ. Βδου]α 
τη ψ δὲ βυροτγϑίσισίαγο ἢ6 αγοοίβ. (( 18.) 

ΤἼΘ 86 η86 Οὗ [Π6 ΡΑΒ98 518 18 Βοιη  Βδ Οὔδοῦγα, Ὁ 
ἃ ΘΟΠἤδίοη ΟΥ̓ ΠΊΘΙΔΡΠΟΣ τοϑυ ἷηρ ἔτοια (ἢ6 Πὶρ 
ντουρηΐ τηθηΐδ]ὶ ἴβθ!ηρθ οὐ (ῃ6 σιϊοσ. ὙὍὙΠα 4868- 
1101} Β6618 ἴο ἢϊηρα ὕροη ἐλὲδ, ψῃθίθοσ [Π6 Αροβίς 
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ἰηϊοπ ἀρὰ ἰο γτοργοβοηΐ οὔθ, ΟΓ ἔσο Ὀυ1]άηρσ8. Τὴθ 
ον ΠΟΥ 15 1Π6 σοπηθοη ΟὨΪ ΠΟ, ΔΠηἃ 15 ϑιρρογίοα ὈΥ 
Οτοῖ5. Βυϊΐ (18 885, 1 {πηἶκ, ἰοη ἄρα πιογὰ {Π 80 
ΔῺΥ (Πϊηρ 686 ἴο (γον ΟὔΒΟΌΓΠΥ ονοῦ (6 Ψ ΠΟ] 
ρΡᾶββϑαρθ. ὍΤῇα Ἰδίίοσ 18, Ψ 1} ΔΓ στγθδίθγ βοῆς θ 
οὗ τγυῖῃ, πηδιηίδιῃθα Ὀγ ΟὨγγβοβί., ΤὨθορἢν]., δηὰ 
ϑανϑίδὶ οηϊηθηΐ τηοάθγῃ (Οὐομμτηρδηίδίοιβ, 88 ΟἿ 1118. 
ἵνειδ5., θοάδάγιάρε, Ἀοβθημη., ἀηὰ Μαοκηιριε; δηά 
1: Βα8 ὈΘΘΏ γϑοθι]ν δορίοα ὈγΥ Κταυδβα πα δ]466. 
Τῇ Αροϑι]θ πιβδηΐ ἴο βυρχρεοβί (πὶ οἡ {πΠ6 ἰουμάδ- 
το Οὗ {Π086 Θ᾽ απ ὨἴΑΓΥ ΡΓΙΠΟΙΡ͵68 ἵνψὸ νοΓῪ αἰ ἔδγθης 
θυ!Πάϊηρβ πρς ὑ6 ογοοϊοθὰα : (ἢ ἰἢ6 τροίδρῃοσιοδὶ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ΔΓ πηοδηΐ (0 ἀσδίρηδίθ {πΠ6 σοοά δῃα {Π6 
δαά ϑ8ιιρογβίγυσίαγθ. Τα ρῥυπηοίυδίίοη, (ῃαΓαίογο, 
ΤΏΔΥ Ὅς 8ἃ8 [Ὁ]]ον 8 : χρυσὸν, ἀργύριον λίθους τιμίους" 
ξυλὰ, χόρτον, καλάμην “-- ἑκάστου. Πα ρ4ββᾶρα 15 Μ6]} 
Ταα πε ποα ὃν Τ)οάάν. {μυ8: “7 αην πιαη διμἰαά, 1] 
ΒΑΥ, προη ἐπὶ» ἠομπααέίοη, ες Ἰηπὶ Ἰοοκ ἰο {Π6 πιδίθ- 
1148 δῃηα πδίιγα οἵ ἢ18 ψοῦκ ; ψῃθίΠοΓ ἢ ΓαΙ86 8 
βίδι ον δη τηδρηϊῆσδηΐ (6 Π}ρ16 ὕροη ἴἰ, ΔαοΓγηά, ἃ8 
1 ψ6γα, πκ (η6 πουβα οὗ (ὐοά δἱ “ογυβαίθηι, ψ ἢ 
δοίά ἀηὰ οἱέυον, [απα] ἰατρα, Ὀθδυ α], δι οοδέϊν 
δίοπεϑ : [07] ἃ τηθδῃ ποναὶ, σοῃβίϑιϊηρ οὗὨ ποιῃϊηρ 
Ὀείίογ (ἤδη Ρ]ΔηΚ8 οὗ τοοοά τουρἢ Υ ρὰΐ ἰοροῖθοσ, 
δἃηά {παίοῃοα ψ ἢ αν [αηα} δέμδόϊθ; ἰῃαῖΐ 18, [6δ( 
ἢϊπ) ἰοοῖκ ἴο 1ἴ, ψ ΒοΙΠογ 6 ἰϑδοῖὶ {6 δ υϑίαπεϊαὶ, να] 
{γι [ἢ 8 ψν οἢ ἀο ᾿πάἀδοά Ὀεϊοηρ ἴο ΟΠ Ιβι δηϊν. δηά 
ΨΥ ΠΙοἢ 10 νν48 Ἰηἰθηἀθα ἴο βιρροτί δηὰ 1] υ8ἴταίε ; ΟΥ 
δ6ῖ ΠΙπΊ86} τὸ ἘΤΟΡΆ ΚΕΙ͂ νΔΙῺ 5}0{11168 Δηα σοηςθ 118 
οὔ {6 οπ6 ἢδηά, οἵ ἰαραὶ] γἰίθ8 δηά 26 ]8ἢ ὑγϑά 08 
οη 16 οἴδογ; νῃϊςοῖ, [ῃουρὶ {Π6Ὺ ἀο ποῖ δΌβοϊ υἴοὶν 
ἀδϑίγου [ἢ6 ἰουπηάδίϊοη, ἀἰβργᾶςα 1, ἃ8 ἃ πηθϑῇ δαιῆσα 
νοι ὰ ἄο ἃ σγταπὰ δηΐὶ δχίθηβῖνθ ἐουηάδίου, ἰαά 
ψἢ στοὰϊ ΡΟΠΡ 8η4 8οϊ δι ν᾿" 

ἘΞΗΪ8 ννογάϑ8 δἵϑ ἴμεβε : “" ΕἸηρὶϊ δὶ εαϊβοίυτα Ῥαυϊυβ ραγιΐ πὶ ΓΟ- 
Βαϊε, ραγῖϊπι συσντουτῃ - φαΐα αυδηαυδ ἰαἰας βογὶ ποσὶ ἤθη εβῖ, 
ἰδιηθη Ὠδίιγεβ ΠΟῚ τορυρπδί, εἰ ἰὰ τοαυϊγίι ἀπόδοσις. ῬτΓοροηῖῖ 
ἜΓΡῸ ποδῖ5 ἀογμυπι οὐὐν.8 ραΓίεῖθδβ ϑιιηΐ δχ "πα γηΊΟΥ6, ΟΟἰ τ] 28 ΡΑΓΕΪΠ, 
ΕΧ ἀἴγο, οἴ μδΥΓΠῚ αχ αἀγρεηίο, ἰΓαῦθ8 οχ ἰΐζπο, ἔδϑτ σα, ὙΕΓῸ ὃχ 
δίγαπεὶδε οἵ σμίπιο.᾽" 
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Απα ὃγ Βοβεϑηπι. {πι|5: “4.5, ψ ἤθη τπ6 ἐουηάδ- 
τΙοη 15 ἰαἰά, {π6 βιιρογϑίγασίαγο ΔΥ θ6 ΘΠ ΘΓ ἃ γογ] 
Θαϊῆςα οἵ ἃ τγιιϑί!ς σοἰίαρθ, 80 450 ἴο {π6 6] βπι θη Ἀ Υ 
ΡΠΏςΙΡ]68 οἵ (γι ϑεδηϊν, στρ Εν Ἰαἰὰ ἄον ὈΥ πιο, 
ΙΏΔΥ 6 5ρογδαἀρα ἃ ΠΥ 1πϑἰγιιοίοη, δἰ ἢ γ {ΓΠ6, 
ΟΓ ἴαϊβ6, οἵ ργϑαίεσ οὐ 1658 ψογίϊ δης πιοιηθηΐ. 

Οὐ (δε 86η86 οὗ χρυσὸν, ἀργύριον, ἀῃὰ λιθ. τιμ. 1 16 ποῖ ΠΕΟΕΒΘΑΙΎ 
ἴο »Γ682.; δῖηοβ ἴη6 ἴννο [ὈΓΏΛΟΓ πιὰ “6βσηδῖς οἰἴῃοι (6 σιρώ ο0- 
ἐμπιπδ απὰ δοαηϊδ, οὐ (ἢ6 δἐίσεῦ οὐπαπιοηίβ νὨΪΟἢ νι γα υδβοα ἰη (ἢ οοη- 
βίσυοι οη οὗὨ ρβϊδοθϑ οὗ οἷά, ογ, ἃ8 ἴῃ πηδίβι 818 Ἀγ αἰϊογνναγά8 88] ἡ 
ἴο ὃ6 {τἰ6ἀ ἴῃ {Π6 ἤτθ, νγα ΤΏΔΥ ΒΌΡΡοβα [ἢδπὶ 80}14, ΒΥ ἴα λιθ. τιμ. 
ΔΓΘ Ποῖ τηδδηϊ ΡΓΘΟΪΟΙΒ 8ἴοῃεΒ, ', 6. ρΈΠη8, δι ργεοὶοις Δηα δ ηρ- 
(υου8 πιατύΐοα, Οἡ ψηϊο τοι σου ἴο 15. 584, 1}. δηὰ ἢἰβ ἢοΐϊα 
ἴΠεγο, ΨῬγείείεϊ), ἰοο, ΡΤ οοτηράαγοβ Γθυ}}, 8, 3, 16. Ουἱάνε ἀο- 
ΤΩ88 ὑγυΐοϑὶ Ῥηγυρὶΐθ ἰηηἶχα ΘΟ] αΠγελῖ8, ΑἸγαίεθαια τγαῦαϑ, ΤΠ ΓΊΟΓΕ- 
Ὁμληι6 βου ὁ Ηογ. ἀγ). 2, 18. Νοὺ εθυγ, πεαὰθ δυγειπὶ πιοὰ 
Τεηϊαεῖ 1 ἀοἸηο Ἰδοῦ παγ, ὨΟὴ ἴγαῦε8 Ἡγτγηειεϊε ρσγεπιιηΐ ΘΟ]! Δ 5 
Ὁ] (ἰπλ88 ΓΘΟ 1985 Αὐνοθ. Οἷς. Ῥαγδάοχ. 6, 8. Π|Ὶ δυγαία ἰθοῖβ ἴῃ νὶ }}}9, 
οἴ 8018 Πιογωοσϑα ἔδοίθηϊ, οἱ δἷρπδ, ἰδ μ5, δι ρ6]]οοἰ]]εῖ εἴ νϑϑίθγη 
᾿ῃδηϊϊδ οσοηποιρίϑοοηϊ!, Ὅμα ζΘΏΘΓΑΙ ἰάθα, (ἤθη, ἰδ {παῖ οὗὨἨ τηδίογ ἃ }8 
Ῥγεοΐοιιβ δηὰ βοϊϊὰ, νυ] οἢ νν1}} ΔΡΕΣ γοργεδεηΐϊ ἀοοίγι μεθ δηᾶ ρῥγϊηοὶ- 
ΡΪ68, ἴγ6, ἸΔϑι1ηρ;, ἰηβίγυοῖίνα, 86 {1|}, 88}0{8 7. 

Ιη {Π ννογὰθ ξυλὰ, χόρτον, ἴΠ6Γ6 8 Δ Δ] δίοῃ ἴο δ᾽ 'ρἢῃι δηά ἰθῃ}- 
ῬΟΓΆΓΣΥ θυ] ἀἰηρΒ, τηδηγ οὗἉὨ ἡ] οἢ,, ῸΓ νδγίουβ δρυὶου]αγαὶ δηὰ οὐ ποῦ 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ, ΔΓῈ [ἢ τ156 ἴῃ ἴπΠ6 Εδεῖ, Τῇΐβ, δρϑίη, ἰ8 νγε]] 11 υϑιγαϊεα ἈΥ̓ 
Ἰνεῖϑ. ἔγοῃι ἴῃ [0] ονΐῃρ; ῥράββαεβ. Ῥείγοη. 1855. Ελ μᾶγῖθβϑ οἶσγοα 
ΡῬϑ]εα βαϊϊδίῃβ ἱπδηΐὶ, Ἑογίυϊϊζοαυς Ἰαΐο οἰδιιϑο8 τωυηϊδαῖ ϑρτεοβίεβ, 
γγυν. 7, 8. πὶ ρᾶγῖεβ ἰοΐα8 ἰυο ἱπαιιϊπαίιβ ἔμοσιί, ἴσης ἱπ 60 
ΟΡΘΙΘ σ8Πηη85 οἷανὶθ τ 0508 1}}18 ρεγρείιο ὥραηίυν, ἀοἰπάδ ᾿ἴογυτβ ᾿πἴο 
ἰδαυςῖο, οἱ ΠΓΪΟΙΕΒ ἰγϑηβνογϑ δ ΟΥ̓ 118 ἤχοο ϑυηΐ, δεου δ 6 
Γεοῖ8 Βραηΐισ. Τθδ καλαμὴ δβ'ρ᾽η 1658 οὐὴμμία, δἐμιδϑίο, ἀθὰ 18 βυ- 
Ῥοβεὰ (ο γεΐϑυ ἴο {πΠ6 τῃδϊοηθα γτοοῆηρ. 80 δεηθοβ, Ερ. 40. (εἰϊοὰ 
Ὀγ ὕγεῖ8.) Οὐ] 1 ΌΕγο5 ἰεχὶΐ, δ Ὁ ὨΑΓΠΊΟΣΓΕ δίαμ!ε ΔΌΓΟ βουτἶζι}8 
ΠΟΙ ΚΑῖ --- αυ]ὰ ἀΥροὸ ὁ ἤθη αυδι δεῖ νἱγρεδπι οΓαΐοη ἴοχυθευηῖ 
τήϑηι, αἴ υἱῖἱ οδ]ενοσαηῖ Ἰυῖο, ἀοὶηαα δἴΐμιυ]α Αἰϊυβαᾳιθ 5] νϑβ υ δ118 
Ορογθοτα ἔδει ρυιὶ Απὰ γεῖ ῬΥειξίεἰ πα βθθῆβ ἴο πᾶνε [Ὠουρῆ ἱϊ 
τοὶρϊ ΓΟΙῸ ἴο 1Π6 τοαὐΐδ, β'ποα. ἢς οογρᾶγεβ Ἠεγοαοί. 1, 179. διὰ 
τῶν ἰσοδόμων πλίκθων ταρσοὺς καλάμων διαστοιβάξοντες ἐδείμαντο."Ἐ 

18. ἑκάστου τὸ ἔργον πα ϑερὸν γενήσεται, 1. 6. ““τὖὸ ψ1}} 
ΡῈ πηδηϊΐδϑιὶ οἵ ψηδί ϑογὶ (Π6 ψοσκ τῆδὺ Ὀ6 ψΠΊΙΟἢ ἰδ 
Θγθοῖθα οἡ 8ΔΠΥ ἔουηάείοη." ἔργον, “ 1τῃ6 οαἀϊῆπα6.᾽" 
Ιῃ τη6 Δρρ]ϊοδίίοῃ οἵ {Π 6 51}}}Π{π|46, νν6 ἃγΓ6 ἴο ὑπάϑγ- 

ἘΞ Βιιῖ τΠαΐ ρᾶββαρε 8 οἔ ἃ το] ν αἰ βέγεηϊ παίαγο; βίησε ἴῃ ἴδ8 
τηρβῖ δηϊθηῖ {169 ϑίυ ὉΌ]6 ΟΥ̓ δίγανν ννῷ8 υϑεα ἴο ἢ] τπρ (Ὧς ἰη- 
ἰογβιΐοοβ οὗ βίοῃθ Ὄνυθῇ οἱ (6 τηοβί δῖ ρε 018 8126; 88 ἴῃ ἴποβα 
π)ϑεὰ ἴῃ Ὀυϊάϊηρ; (πς Τειρὶα οὗ Τυρίτεν Βεῖιι8 αἱ Βαῦγ]ου, δηὰ οἴμεγ 
Βανγ]οπίδη δὰ  ρυριίϊδπ Ὀυ} ἀρ. ᾿ 

γο!ΥἹΙ. υ 
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εἴδη (Π6 εὐϊῆςο οἵ ἰῃ6 (ὐσοβρεῖ ; 4. ἀ. ““ 4.5 [Π6 ονϑηΐ 
8078 ΨΜΏΙΟΝ οὐϊῇοεβ γα ἤτγτηϊυ, δηὰ νος ὃγὲ 
ψΘΑΚΙΥ Ὀ81]}Ὲ, δο 11 ψ}}}, 1 118 {1π|6, Ὀδσοπη6 τη [68 
ψαΐ ϑβοτί οὗ νϑ]ιι 18 ἴο ὃ6 βεῖ οἡ [18 οἵ {πὶ βοτί σΐ 
ἀοοίγίηθ ογθοῖθα οἡ ἴπ6 ἔπιιπαάδπιθηΐ] ἰγυῖἢ8 [ἰαϊάὰ 
ἄονη Ὀγ τη6.᾿" (Βοβοηιη.) 80 {Π6 1811η δάδρο, ἡϊξα 
αοοοὐϊέ, δὲ ἀἷθ5 ἀἴοπι ἀοοοί. (Αὐτοί 8 σοπιράγοβ ϑορῆ. 
“Απανθ᾽ ὁ μικρὸς κἀναρίθμητος ὄνος Φύει τ᾽ ἀδηλα. Απάὰ 
διιηοηϊά. Οὐκ ἔστιν μείϑων βάσανος χρόνου οὐδενὸς ἔργου. 
Κτδιβο δ ἀ5 Χϑη. (γσγ. 8. δε ἡ ἡμέρα δείξει ὧν ἄξιος 
ἕκαστος ἐστιν. Βιυΐῖ (δὶ ράϑθϑαρε 18 οἵ ἃ αἰβεγθηῖ 
ὨδίΠΓΘ. 

ΤΠΘορηγ]. δηὰ βοῦῖα τηοάδγῃ (οιηπιθηΐδίογβ τἢ- 
ἀοτγϑίαπα {}}18 οὐ τη6 ἄδγ οὗ υάρηγοηῖ. 

18. ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται. ἌΝ ε1}1]5, Ῥαᾶτγςο, δηΐ 
δ΄. 46 βιρροβε {Παΐ ἀποκαλ. γα Ὲ ΓΒ ἰο ἡμέρα. Βαϊ [ἢ 8 
8 ΠΟΠΊΓΔΓΥ (0 {{|π σοηδίτιοίοη οὗὨ [ἢ 6 βθηΐθῃςβ ; [ῸΓ 
16 ψογά8 ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει 846 ρ]αὶ ἾΥ ράτοη ἢ 611- 
ςα]. [1.866 ΠΟ γβᾶβϑοη ἴο ἀδβογὶ [6 σοιηπΊοη Ορἱπΐοη 
(ϑυρροτγίαα ὈΥ 4}1} {πΠ6 δηιἰθπί δπὰ πιοϑί πχοάθγη (οπι- 
τηθηϊδίογβ) ἰἰὰϊ ἀποκαλ. 18 ἴο Ὀ6 τοίδγγοα ἴο τὸ ἔργον, 
{ἢ οἀϊῆςεα Ὀσδέίογα τηθηςτοηρθα. Τη!8, ᾿πἀθθή, 195 γα- 
ηαυϊγοά Ὀγ {6 [Ὁ] ον ίην ογάϑ8, ἴῃ ψῃσἢ {Πο γα 8 ἃ 
τορϑιτοη οἵ {Π 6 βᾶῖηθ βθη{1πη6ηΐ. 

18. καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖον ἐστι, τὸ πὺρ δοκιμάσει, 
Φ 16 ἢγα 5Π4}} ἰγν (ἢ 5011 Υ Δη4 ναΐὰα οὔ {Ππ| τηδίο- 
γα ]8 διρ]ογεά." ΕῸΓ (45 τοί. οὔβοινθϑ) Οοἱά ἰ5 
Ἰη5ο Ὁ ]6 Ὀγ γα," (αἱ 6881 ϑιιοῦ ἢγθ 85 1Ἢ ᾿Ἰθγθ βιιρ- 
ΡοΟΒ64,) δπὰ β8||νθὺ δηᾷ πὴϑιῦ}}]6 βοᾶγοοὶ νυ γιϑὶα το ἰξ; 
Ὀυΐ Μψοοά ἃηὰ β[0 0 ]6 ἀγα πηπ)θ ἸΔῖο ] Υ σοηϑαπιοά, 
ἽὝδα δΔρρ!!ςδίίοη 18 ΟὈ νοι." 

ἘΠ ΝΑ ἰκ ἰδ ἐγ ὉΥ ἤγθ. 886 ἴ5. 1, 45. 4,4. 94,15. Ζδοῆ. 183,9. 
Δι) 8, 47. Αηΐ 80 ΨΔ4ειθ). 9,7. “1 ν}}} ᾿πεῖϊϊ (πδπὶ δῆ ΕῪ 
τῃδ." Ῥὶηά. Ῥγίῃ. 105. πειρῶντε δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνφ' 
πρέπει καὶ νόος ὀρθὺς. 1 Ῥεῖ, 4, 12. μὴ ξενίξεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώ- 
σει πρὸς πείρασμον ὑμῶν γενομένη. 
1 [Ὁ|89 (8 ἀχργεββοὰ ὃν οβθηπ). “ Αηἀ 50, 88 γεβρθοῖβ γε! ἴοη, 

δῖ ἰ8 (Γιὰ Γεπηδίηβ, ἱ, ὁ. 8. θυ πα ἤγπι, δη οαἰοιαῖει ἰο μι] 
{ὸ Ὠοδγί, [γαπᾳ}}}}}Ζ6 {Π|6 τηϊηἀ, πὰ 64}} ἔοτὶ ἢ δηὰ οἰγεησίἤθη ΟΌΓ 
μαϊΐεποα υηήεν 41} [ἢ6 δνεηῖθ οὗἉ 116. Οη ἴἢ6 σοηίγατυ, ψμδῖ, ἴῃ 
Γαὶ ἰρίοη, ἰ8 ἀποογίδίη δηὰ υῃρι δια, ἰ8 ΒΟοὴ οδδί ΔΙΔΥ ϑδιηϊάϑϊ 
16 Οσμδηροδ δηα ομαιοα5 οὗ [8 τηογῖα] βίαι 6," 
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ο[Α,[4, εἴ τινὸς -τμησθὸν λήψεται, “1 ΔΏΥ οηε᾽ 5 δα! σα 
(νῃϊοἢ ἢ6 )ἃ8 δγθοίθα οἢ ΠΥ δνδηρο!!ολὶ ἐουπάδ- 
[10}} 81,4}} γϑηιαὶπ (απ η]ιγοά ἴῃ π6 βδπ165), [16 588}. 
ΓΘΟΘΙ͂να ἃ γαψαγα (ογ }18 ἰᾶουγ, θοῖ ἢ ἤΘΓΡ, ἴῃ Ἰαϑιηρ 
βίογυ δηὰ οπουγ ἀπηοηῦ Πη6, δηιὶ ἢογραίτοσ, το ἢ] 
ἢϊ5 Παάνθηϊν δηϊρίογογ, Ψο Ψ}}}] γθοοπίρθηβα ἢ 18 
Ζ6Δ], ἰαῦουγ, δηά ρα(ρηςθ.᾽ Τῇθ ραββᾶρα 18 {{18 
ΑΓΔ γαβοα ὈΥ στοῦ: “ 51 4018 Ἰ)οοίον ργϑ]σορία 
δρΘΟοΙα Πα ἀράσι, αι, σοηβἀογαιᾶ γα, ἰοσο, [ΘΠ ΡΟ 6, 
ἸΓου 8.80 {118. σοηνοηϊδηΐ αὐτῇ σΘΏΘΓΔΙΡιι5 (ΟΠ γιβε 
-ῬΓϑοορί!5, 8 Ποπογοῃ δρυκὶ Εὐσο  6ϑ148 οἴ 68 σΟΉΒ6- 
ἀυεῖιτ." Απαᾶ Πὸ τειηᾶγᾷκβ: ““Ἰησοηάϊο Ἰριίυγ Γα- 
Βροηάρί ἰχ 4} ἃ ΕΟ] 65118 ΟΠ 005 ἀη1 Εἰ Ο 651: 
Ἰαθοτγδηιὶ αἰϊαςσοί. δις 61] }ἀ!οῖα Ἰρηΐ σοπΊραΓΔΉ [ΠΣ 
Ἐϑαϊα 4, 4. 66,16. Εἰ δρί γι ΕἸσΟΙ 6 5185 ργιπηαπὶ ἴῃ 
15.015 ἕογιῃηᾶὰ ἀδίι8.᾽ 

15. εἴ τινος---ϑημιωβήσεται, “δι 1 {Π6 εἀϊῆςσα 6 
μίἢ δγεοϊθα 5}}4}} γἱϑὰ ἰο τπ6 ἤδιῃϑ, ϑημιωθήσεται, 
1. 6. ᾿ς γα! γ, κ᾽ Ὧδ6 5841} Ὀ6 πιι!οῖοα ἘΞ ἴῃ τΠ6 ταναγά 
οὗ Π18 ἸᾶθοΩΓ, ἱ. 6. ἢ6 8[14}} [ογίδι: τπΠ6 σονψασγά οἱ ἰι.᾽ 
ΤΠ ῦονϑ 5661}8 ἴο θ6 [Π6 ΟὨΪΥ ἴτι 6 56η86, ψἬὨΪΙΟΘΝ 

του ρἢ [Ὁ τνᾶ85 πιῖ886 4 γ πιοβί οἵ {Π6 φασὶν (οιππηθη- 
ταΐοτβ, Ὠσΐ, προ ἴῃ6 ψῇῃοΪΘ, ννᾶ8 αἰ. 1 ΟΕ] 5θοη ὈΥ 
(6 ατροκ (οιμιπδηίδίοτβ δηά Οτοί 8. 

Κατακαήσεται 18 Μ6}} Θβρ αἰ ποα Ὦγ ΤΠΘορΡὮΥ!]. οὐκ 
οἴσει τοῦ πυρὸς τὴν ῥώμην, ἀλλ᾽ ἐλεγχθήσεται πονηρὸν ὃν. 
τοι ραγαμῆγαβοϑ: “1 ΌΥ οΟΥΠΕΓ σΠΌΓΟἢ 68 ΔΗΥ͂ 
Οηθ᾽5 ἀοοσίγιηθ ὃ6 ἔομπα γοριρηδηί ἰο {πὲ οὗ ΟΠ εἸϑῖ, 
ΘΙ ΕΠ. ἀἰγθοῦν οὐ Πα Ιγθούγ,᾽" δα. β 

1δὅ. αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρὸς. δοΠ16 
οὔ (Π6 δηζθηΐς (οπιηηθηΐδίογϑ, ἢ. ἜΧρ]δῖ {Π6 ψ ῃοἷθ 
οὗ 118 ραβ5ρθ 88 βεϊοηρίηρ το (ΠΥ βι 188 ἴῃ βζϑηθ αὶ, 
ΔΓΘ ὮθΓ6 Ρυΐ ἰο ρταδί β8[Γαιῖ8, δηά σὰ [ηἴο πηδηϊΐοβιὶ 

1 ἰβ νγ6}} οὐὔβογνοὰ ὃν αγοιΐυ8, (Παῖ ὥημ. ἰ8 ἃ ᾶνν ἰδσγη, δηά 
βρη ῆοβ τε αδιἐμτ, 801}, Ορεσ διο. Δμπά βὸ Ζυβιϊπΐδη, δοίδϊογ, 
ΤΑΡὨϊ,, 56 4]., Βαβη., διηγὰ Οδίον., ἔνιοι ννῆοτη ΗδΓΟΥ ρδΓΑρΉΓΑ868: 
“8, 418 νΕΓῸ βρεουϊδίοηἜ8 μῃ}] βορ  ἶσα8, ᾿υτ8 Π 85 βαρ 68 
ἔσπυπι, εἰοχυξηζίθθ σογθοβϑα δί!μυ]απι, ρμγάϊ σαι οη 18 818. δαμ)ῖ- 
οὐοτῖῖ ; ν6] αυοδουηᾳυςδ αἰ σογητηθηϊαπι βυστῃ δα άοῖ!, χαοὰ 
ἀϊνὶ πὶ 7υἀ1ςοἱ ϑοπιδηςί πὶ ἤἴδσγα ἤθη μοϊοκγί τ," ἄς. 

υΦ 
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Δρβυγάϊίν. (866 (ουπιοθη. δηά Τπθορἢ.) Βυΐ 11 [8, 
1 τηκ, ραίη (δαὶ {πΠ6 Αροβί]α [88 ἀὐὴ ἴῃ νἹῈ 
ΟὨ γι βίίδη ἐεαοΐογϑ. ΤΠθ βθῆβε οἵ [ἢ οἶδιιϑα ΠΟῪ 
τη ἀ6Γ οἱἷἱγ σοηϑβιἀθγαίϊοη 15 βοη ν ηδί οὐβοιοα ὈΥ ἃ 
οοπίουπαϊηρ οὗ {π6 Ρἢγβίοδὶ δπιὶ {Π6 πιοίδρῃογιοαῖ 
Ῥᾶγίβ οὗὨ {π6 σομηράασγίβοῃ, ἴπΠ6 3[γεὲ οὗἩ νι] οἢ τοργο- 
Β6ηΐ8 ἃ διίί(ον, ΜὮΟΒ6 ἤοι8α 18, ἃ85 1 ψ6ΓῸ, Ὀυγηΐ 
ΟΥΟΡ 8 Ποδή, δὰ ψῇο νι αἰ Ο Υ Θβοαροδ ᾿ 
[Ὠγουρὴ τΠ6 γα: 1Π6 δοοοπα τοργθβθηίβ ἃ Οὐγιδέϊαπ 
ἐεασΐον, {Π6 βυρογβίγιοίυγο οὐὨἨ ψῆοβα ἀοοίγιηθ ἀ068 
Ὠοΐ σοῃβίβὲ ψὴ ἢ (Π6 ΓηἀδιηθηίΆ] ργποιρίοβ οἵ (γι5- 
ΕΔ ΠΠ ΕΥ̓ ρτανὶ ουϑὶγ ἰαϊ ἃ ἀονη, δ δοσογά ΡΥ 18 Γα- 
ἀυςεά ἴο πουρῆῖ; ἐπ ὺ5 ἤθη Πα ἰοδ65 ᾿ς ἰαδοιν, δῃὰ 
8 Ξξανοα ψ τ σγοαΐ αἰβίομίέν. ὙΠαῖ βοῇ 15 {Π6 Β6Π86 
ΟΥ̓ 118 (48 1 866π|8) αἀαρίαΐ ρῇγαβο, διὰ τοῦ πυρὸς σώ- 
δεσθαι,Ἐ τηοβί (οιητηθδηΐαίοῦϑβ γα ἀρτθοά. ΤῊ ρᾶ858ρ6 
18. ψχ}6}} ραγαρηῃγαβοά Ὀγ 1)οαάγι σα ἃ8 Ό]]ον8: “ΗΘ 
Ψ|1 ἤπα ΒΞ ἢ45 θθθῃ βρϑῃηάΐηρ ἢΪ5 {{π|6 δηά βίγοηρίῃ 
ἴο Ππ|||6 ραγροβο, δηὰ [88 ἰοβί ἃ στοαὶ ἀθᾷὶ οὗ [δὲ 
ΓΟ ΑΓ ν ὨΙοἢ 6 τσ], (Πγου ρἢ 1)ινῖη6 στᾶςο, πᾶνο 
δθουτοά, δὰ ἢδ δρρίιοα Ὠἰπιβοι ἢ} νίρουγ ἀπά 
Ζοδὶ (ο {Π6 ΡῬγορεγ ἰδθουΓβ οἵ ἃ (ἀοβρεὶ πη! ηἰβίθγ. Ὑεῖ 
16 6 ὕροῦ [Π6 ψἤο]6 ἃ ροοῦ τηδη, ψο μι} θυ 
Ὁροη (ΟὨγιβὲ 85 {Π6 ουπάείίοη, δη ἃ, ου 86 ἰδγπιβ οὗ 
(6 οβροὶ, σοτητε6ἀ Π8 8οι}1} ἰο πὶ, 6 5814}} Ὀ6 
βανϑά, δῃὰ πα πιθγου οὗ {π 1ογά ; ̓πουρἧ ᾿η σοτι- 
ΔΓΙΒΟΏ ΜΙ (Πδί ποῦ αουπάδηϊς δηΐγϑδησα ἰηΐο ἢ 8 
Ἰηράοιῃ ὙΠΟ οἰμογβ Ψ}1}} ἤανθ, 1Ὲ τηδῪ 6 5814 ἢ 
ἢ 18 βᾶνβὰ ψ} ἢ οσχίγοηθ ας ν." ϑδοποείίρεη, 

Ὁ Οἔ (Πϊ8 τε ῬΠΙ]Ο]ορὶςαὶ [{ΠΠπ86ἰγαῖογβ δἀάσοθ τϑ}ῦ εχϑιηρίοϑ. 
ΤΠΟΥ οοηΐουπά, Ὠοννενεσῦ, ἴνγὸ μῆγαβοϑ οὐ ἀἰαειθηϊ πῖον δ, Πδτρεὶγ, 
0ο 80 ἰλτοιρὴ ἥτε, ἀρὰ ἰο δὲ δαυοά ἐλτοισὴ ἥτε. ΝΟΥ την οἵ 
1Πεἷγ ΟἸαϑθίοαὶ οἰ(αἰϊοηβ γα οὐἱ ἴπ6 ἤοτμεν οἶδβϑθ, δηὰ Ομ ἀδποῖς 
ἀαπρετ. (Λπά 80 Ῥϑ. 66, 14. 18. 48, Φ.) Τῇας ο]]οννΐηρ μϑ 5585, 
Ποννανοῦ, 816 βυ ἘΠ Οἰ ΠΥ δρροβίία, 89 ἀδηοῖίηρ; δοίλ αἰδὲιομιψ ἀπά 
ἀαηξετ. Ατιοτηϊά. Οη. 1, δ0. θάττον γὰρ, καὶ ὡς εἴπειν, ἐκ πυρὸς 
ἀρκάξουσι τὰ σκέλη. [ἀῦιη. ΟΥ. 1. ἀ6 νἱιὰ δὰ, ρΡ. 62. εἀ. Ἐεϊδκ. 
ὅτι φόβος ἠνάγκαϑε πατέρας τοὺς αὐτῶν κάλειν παρ᾽ ἑαυτοὺς, ὥσπερ 
ἐκ πυρὸς. [ἴἀν. 20, 35. 1ῃ. ΖΕ τ ἢ απὶ Ῥαυ]Ἕιαν, φυὶ ---- εχ ἀδημῃδ- 
τ΄ἴοης ςΟἸἸο εἴ δ ζΓορα διῃηθυβϑῖυβ ὄδναϑογαῖ. Απά 40. 868 ρορυΐαγε 
᾿ποθηα  }---δαι!υϑῖαπὶ εἰδιιρίδεο. Ψυ«. 438, οἷ Ὠεγα γοΐεγ ἴο . 
Η. Μῳ!, Οὐδβ8. ϑαογ. 4. ῃ. 138, 
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ἴο0, ΠΟΓΓΘΟΙΪΥ ΓΟΡΓ βθηΐ8 {Π6 δβθῆβ86 {πι8: ὁ“ 1ΤΑ]}15 
Ὠοοσῖίονῦ δηϊπηδη1 βιιϑῖ αυϊἄθπη ογίρογθ ροΐαβί, βοά ὃχ 
ΡΘγΊοι]Ο Ργβοβθη τ βϑίτηο. ὙΤῆδ δοἢοϊ. ἂρ. Μαίι. 6χ- 
ὈΙαηβ : τὰ σήμαντρα τῆς καυστικῆς ἐπιφερόμενος 
ἐνεργείας. | 

ΤῊ15 ἰδηριδρθ, τηοίδρῃογίοαὶ 88 ἰΐ 15, ἢ89 Ὀδθὴ τηοβὶ ὑηννδγγδηί- 
ΔΌΪΥ δρμ)ἰεά ὈΥ͂ τ6 Βοπιδῃ Οβδίμοῖῖς Ουπιπιεπίδίοτβ ἴο ργονα ἴΠ6 
ἀοοεῖτίηα οὗ Ρυγραΐογυ ; [Ὠουρ]ν πηϑη ρα] Υ νυ πουΐ ἃ Βει} Ὀπησα οὗ 
ἔουπαάκβιοη 'π ΔηΥ ργϊηςῖρ]ε οὗ Θη] σὨοηδα ᾿πίεγρτείδιοη, δηά τυ] ἢ- 
ουΐ Δγ οσοιληίδηδηςα ἴγοπ ἴα ΕΔΕΠΘΓΒ, αἵ ἰθαϑὶ {Π086 οὗ (6 δῦ] ον 
8η6 δεβῖ 8ρῈ8 ; δηὰ ἴῃ οἐΐετδ, ποῖ νυ ἱιπουϊ ἃ δυβρίοἴοῃ οἵ ἱπίεγροϊα- 
τη. ΤῆἼυδ᾽ ἴῃ ἴἢ6 σοτηηηθηίαγΥ οὗ Ἰπεοάοτεῖ ἴῃ ἢ 1. {ΠΘΥ ὁπάθα- 
υομγεί, του ἢ δ οεβϑἔμ!γ, ἴο ἔοϊϑῖ ἰὴ ἴΠ6 ννογάβ, τοῦτο πῦρ 
πιστεύομεν καθαρτήριον, ἐν ᾧ καθαριξονται αἱ ψυχαὶ ὡς χρυσιον ἐν 
τῷ χωνευτηρίῳ. (866 (πὲ ποῖΐε ἃἱ ἴοπι. 8. Ρ. 183, εἠϊτ. Νοεβθε 1.) 
Οχ Ῥυγραίοιυ ἰΐ πᾶ8 Ὀδεθὴ νν8}} γοιπαγκοὰ Ὀγ ΕἸβπον, ἰῃαῖ τἢ8 ἢρ- 
4πενίμπι Ῥαρὶβέϊοιηι ννὰβ ἀεγίνοα ἴσοι ἴἢ6 ἀγορβ οὗἨ Βαθθλιΐοαὶ Ὠοη- 
8686 8Δηα δὐδυτγαϊϊγ. Απὰ ἢδ ΓΕίογβ ἴο Εἰβοηιηθηροτι᾿β }ηἀδἰδηγι9 
Βείεοίι8, Ῥ. 2. Ὁ. 6. ν. 837. 

160. οὐκ οἴδατε ὅτι ναὺς Θεοῦ ἐστε. ΓΏΘΓΙΘ 15 ἢΘΓΘ 
(Κγδιι8βε γοπιαγκβ) ἃ ἰγδηβιίοη ἴο δὶ ἤδὰ Ὀθθὴ ἢ6- 
βυῃ αἵ νϑῦβϑθὸ 9. ““ἴγτοὴ ψῇῃϊοῖ (οῦβογνοϑ τοί 8) 
1Π6 Αροκβιῖα δὰ ἀϊργεβββα ἰο οἴπϑγ {πίηρβ, (που ρἢ 
ΠΘΑΓΪΥ σοηηοοίοα νη [Π6 ρῥγεσοάϊηρ." Υεῖ 1 δββθηΐ 
ἴο ΟτΥο 5, [ΠδὉ 11 866 π|8 ἴο πᾶν Ὀθθῆ ῥδγΥ 8υρ- 
Βεβίθα ΡΥ ἰπ6 δισῃιΐθοίαγαὶ τηθίδρῃοῦ 108 ιι866, 
ψ Ὠοἢ τἢ6 ΑΡοΒβι]Ὲ γεῖ σοηίίηιθ8. [{ 18 αἷβ8ὸ σϑ- 
τηαγΚοά ὃ “Ψυϑιηϊδη : ““ Ηδοϊοηυβ ἀ6 βίγυσίογιθι5 δὲ 
Ἠϊδίογιᾶ αἰχιῦ; παης ἀδ 1080 8 αἀϊῇο]ο.᾽ 
ναὶ 18 6γα 8814 18 ποΐ ἴο 6 υηἀογϑίοοα οὗὨ ἐπά- 

υἱάμαίδ,Ὲ Ὀὰϊ οὗ (6 ψ ῃ οἷ οοπιπιπιέψ οὗ (γι βι Δ η5, 

ΟΝ Τῃ (8 νἱενν, {πθ, [6 ΓΔΥΤΑΡῸ οὗ ΟἸ βϑϊς 8] οἰϊα[οη8 δ ἀποθὰ 
ὃγ γεῖβ. (Ἑο! οΠγ ἔγοτι ΕἸδπεγ,) ἀγὸ οὗὨ {π||6 ναϊαθ; (ποι, 8 διη- 
υοάγίηρ; (ῃ6 Ομ] ηΐοΠ8 οὗ 8016 επηϊηθηΐ δηι 6 ηἴ8 ΟἹ 8η ἰῃιθγεβίϊηρ; 
δ Ὀ)εοῖ, (ΠΟῪ ἀγα ἀδβογνίηρ οὗἩ δἰϊβηϊίοη. ΟΥ̓ τε86 ἴ πανα βοϊεοϊθα 
ἴΠ6 ἐοἸ]οννῖηρ. Ονία 46 Ροπῖο Φ, 1, 84. 1Π|0Ὸ φυε ᾿ϑπηρί τ Ῥδοίοσα 
ΒΕΙΏΡΟΓ παῦεῖ. Αηὰᾶ 8, 6, 96. 7υι1:4π|---Ἶλῖν ρυάθαι ροβϑυΐξ πηθη- 
(15 ἴῃ δὰβ βυς. δίαϊεγ. Μαχ. 4, 7. γίγεβ ἀν ϊοϊ ἴθ --- ααΐϊθαβ ρθῃα 
ἰδηΐιιπη νεπογαί οηΐβ, ηυδηίατ ἀδογαιη ἰτητηοτγία! παι οΕγοοη 8 ἀ6- 
ὈείαΓ---οὖ ΠΠἸΑΓΌ τα ἐβθθ. βδογὰ οι οἶα, ἴα παγυτῃ Πα Ποιιϊηιτη 
Ῥεοΐογα αυαεὶ φυοαδπι βδηςῖο δβρίτὶϊα ταΐδγῖα θηρία δυπῖ, Απηίοη. 
ἐπειδήπερ ἀοράτως εἰς τὸν ψυχῆς χῶρον εἰσδύεται ὁ Θεὸς, παρα- 
σκευάθωμεν τὸν τόπον ἐκεῖνον ὡς ἔνεστι κάλλιστον ἀθιόχρεων ἐν- 
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αἱ ἰθαϑέ αἱ (ογπτῇ ; δῃά οἡ {ἢ18 οσςαβίοη {πΠ6 ΑΡοβεθ 
Ο]]ον 8. {Π|6 τηοάς οὗ βρθακίησ δαορῖοα ἴῃ 86 ΟἹά 
Τοεκίδπιθηΐ, ψΠογα Οοἄ ἰ8 βαἰὰ ἴο ἄν6}} διιοὴν (ἢ8 
6 ν8, πὰ {ΠΕ  ῚἷἁΧΞΑΓΕ 5814 ἴο ὕὑ8 ἐδ ἐομιρίες αηαά πυδιία- 
ἐϊοη οὗ ἀοἀ ; Ὀγ ψΠςἢ 185 βυρρεβίοα {πεῖν οδ] ρδιοη 
ἴο ΜΟΓΒΠΙΡ [πἴπ|, ἀηἀ [118 στασίουϑ [νου Γ δηὰ ργοῖθος- 
τ΄οη οὗ {Π6π|. ((ὐοιιρᾶγα 1μον!ς. 206, 11 δ' 12. ΕΖ. 57, 
27.) ΤΠ ΙΒ πηϑίαρῃογ 18 ὁσοδϑίοηα!ν οὐπρον δα ὈΥ͂ 
ῬΠΠο δηά {π6 Βδυθίηϊςαὶ! τυ υ!θι8. 80 ΕδθΌΪ βοῆεκ 
οὔ Ηδρραὶ 9. τοιραγκ8 {ἰἸῶϊ (ἢ 6 5146}1{|588}. ὈΘΟΡἑΘ 
ΔΤ6 8814 ἰὼ Ὀ6 (ῃ6 ΤοηΡ]ς οὗ Οοά. 

ϑοπια οὗἁἩ {πΠ6 τθοκ (οπηιπιοηϊδίοτβ βῦρροβθ {παΐ 
ῬαᾺ] πηϑδηΐ ὈΥ {118 ἴο ρᾶνα {Π6 ᾶὺ ἴογ ἢ18 σεπϑαῦα 
οὔ τΠ6 ᾿ποδϑίιοιβ ρϑιβοη. Βιιΐ {δὲ ἀρρεοπάς οἢ ἰἢ6 
ἸηοΓρι' οἰδίίοη ἤογα δαορίσά. 

16. καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν ; απὰ ἐῤαέ ἔξε 
δρὶγιἐ Γ᾽ Οοα αἰιυοίοέἠ ἴη ψοῖι; ἨδιλΟΙγ (Οχρίδίῃ8 
Ἐοβθηπ1.) ἃ5 ἰὰ «Τὰ ἐογπηογὶν ἄν 6}}, ἔτϑι ἴῃ τη Τὰ- 
Βοηδο6, δηα αἰογινναγά8 ἴπ ϑοϊοπιοη 5 Τοτρ]ς, δηκ 
τ ΔΗ 656 Η8 Θβρϑοῖαὶ ργοβθῆςθ, 580 ἢον, ὈῪ {Ππ6 νᾶ- 
ΓΙΟὰ5. ορογαίοηβ8 οἵ (ἢ6 ΗοΪγ δριγίῖ, Ης 15 ργεϑθηΐ 
1 γου.᾿ ΒΥ οἰκεῖ 15 πηθδηΐ ἐνεργεῖ : ἀηα 1 σδηηποῖ 
αϑϑϑηΐ (ο {Π6 ροβίτΙοη οἵ πῆδηῦ γοοθηΐ (μη πηοΠίᾶ- 
ἴοΓβ ἃ85 (οβθημ. δηά Κσϑιιβ6) ἐμὲ ὈῪ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 
15 τηορδηΐ {π6 (Ἡγι βιδη γο] ]!ρίοη, δηα ἴπΠ6 Βαηοῆίβ δηιὶ 
νἱγίι65 δίίθηϊηρ [ἴ : ῬΠΊΙΓῆ 15 ἴοο ναρσὰθ δηά ρσϑῇθ- 
τὰ]. ὍΠα σοπηηοη ᾿δίθγργοίδιοη 8 δ ρρογῖθα ΒΥ 
αἰ (οτηπηοηίδίογβ παρ ἴο {π6 {ἰπη6 οὗ γιγηρα. 1 
τηιιϑί α͵5δο οὔβεγνθ, (πὶ ἤθη {6 ροϑβί]β πηθπί]Οἢ8 

διαίτημα Θεοῦ γενησόμενον᾽ εἰ δὲ μὴ, λήσεται μεταναστὰς εἷς ἕτερον 
οἶκον ὁ Θεὸς. Ηΐετοοϊ. Αὐτ. Οαγπι. Ρ. 94. καὶ ναὸν εἰς ὑποδοχὴν 
τοῦ Θείον φωτὸς; τὸν ἑαυτοῦ παρασκενάϑων νοῦν. 

ἘΞ Ἀηὰ τἢϊ8 ἀοε8 ποῖ πγαίογἰα! }ν αἰθεῦ ἔγοπι (Πα νίαν ἴακοη Ὑ οἱ ἢ, 
ὙΡἤο56 ψΟΓ8 ἀγα ἴῃεδε : “" ΤῊ] οἱ ἀυρυθηῖο ἷς αὐτιγ Ῥαι]ὺβ δὰ 
ΓΟ γιϑ'λη098 ἃ [ΟΓἰ δι Οη 6 αὐτά εἶν; ᾳυοά ἃ (τίδιυι.8 ἀϊντηἰ (4115 
Ρεγβοηΐβ ογάϊηβ εϑὲ γερεϊ τη. Ῥχγίπιιπη ἐἰοβυπηαγ ἃ Παέγεο, ἰδη- 
δηλ αἱ ΟΠ τηΐπ0}8 ΟΟΥΡΟΙᾺ Ποβίγβ αἰϊαυληάο, αυδηι οἰΐπι ΟὨγιϑτὶ 
ΟΟΓΡυ8 ὁχοϊίανὶῖ, ἰὴ Ἰασοπλ δἷς μγοἀιοίωτιβ: ν. 14. αἰϊεγατ δῷ δγο- 
{ἰ58 πὰ π΄ οης Ὠοβί "ἃ η), ἰπατδιῃ τηθιγοσιιῶ οὐτὰ ΟἾγὶδῖο : Υ. 1ὅ 
---18. ἱεγύυηι δΌ Ἰημαὐυ!διίοῃα ϑρίτἰτ5 8. φαθαὶ πδοῖὶ δίπλα ἃ θεο, 
ὶ. ε, ΡΑΙΓα, 40] 80}]Πἰ|οδξ Π] πὰ ἰη ποηλίηδ ΕἾ ποεῖ." 
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(ἢ6 θοάγ οὗ (ον! ΠῚ 4:8 88 βοὶπρ {πᾶὶ ψηογοίη (ἢ 6 
Ηοῖγν δριγιε δχογίθα 118 ᾿πῆιθηςσθ, ἃ τυϑί ΡῈ 80}Ρ- 
Ροβϑὰ ("δὲ [6 σοηϑ!ἀογρα δἱ ἰϑαϑδὶ 6 θυ }Κ οὗ τἤθιη 
ἴο Ὀ6 υπάφγῦ {πδῖ Πίνης ᾿πῆμποηςο ; δηᾶ {ῃογοίογο, 
1 ῃδι πιεέαρἠογίοαί 8686, ἀνθγν ἱπαϊνιἀυ8] 80 [8- 
νου γοα τηϊρῆϊ Ὀ6 αἰ ἴο 6 (6 δ ρ]6 ΟΥ̓ ὨδΟΙδι!οη 
οἵ εἰιὰὸ Ηοὶγ δρίειξ : δῃὰ 40 αν [ῃ6 σοῃ)πΊιοη ᾿πίογρτγθ- 
οη οὗὨἍ [ῃ6 ργθοθήϊηρ οἰδυβα, δηά {πὶ ψ ϊοἢ, οα (ἢ 6 
Δ ΠΟΓΠῪ οἵ βθνοσαὶ δι! ηθηΐ ΟΥ1ς8, 1 ἤανα ἃαορίαα, 
σοπΊ6 ἴο ἴΠ6 54π|6 (ῃϊηρ,. 

ΤὨ18 ψο]6 Ραδβᾶρα 15 ψ6}} 1 πδίγαίθα Ὀγ Ατγίδῃ, 
Ἐριςι. 2188. 2, 8. (εἴθ Ὀγ Εδρμ6}.) σὺ ἀπόσπασμα 
εἰ τοῦ θεοῦ, ἔχεις τι ἐν σεαυτῷ μέρος ἐκείνου. Τὶ οὖν 
ἀγνοεῖς σου τὴν εὐγενείαν; ' οὐκ οἷδας πόθεν ἐλήλυθας ; 
---Οὀθεὸν περιφέρεις πάλας, καὶ ἀγνοεῖς ;---ἰ Εν σαυτῷ φέρεις 
αὐτὸν, καὶ μολύνων οὐκ αἰσθανῇ, ἀκαθάρτοις μὲν διαναή- 
μασι, ῥυπάραις δὲ πράξεσι. Καὶ ἀγάλματος τοῦ θεοῦ 
πάροντος, οὐκ ἂν τολμήσαις τι τουτῶν ποιεῖν, αἷν ποιεῖς" 
αὐτοῦ δ᾽ τοῦ θεοῦ πάρωιτας ἔσωθεν, καὶ ἐφορώντος πάντα, 
καὶ ἑπακούοντος, οὐκ αἰσχύνη ταῦτα ἐθυμούμενος καὶ 
ποιῶν. Αηά Ηἰἴοετοοὶ. Ρ. ἐφ. ψυχὴς καθαρας τόπον 
οἰκειότερον ἐπὶ γῆς θεὸς οὐκ ἔχει. 08. Αηΐ. 6, 8, 2. ὁ μὲν 
προφητεύειν ἤρξατο, τοῦ θείου πνεύματος εἰς αὐτὸν με- 
τοικισαμένου.: Ϊ σδηηοί Ὀμΐ βυβροοῖ τῃδί θοίῃ {Π 68 
δῦονα ΡΒΙΟΒΟρΡἤΘΓΒ δα (ἢϊ8 ρᾶϑδαρ οἵ δῖ. Ρδιὶ 
ἴῃ πιἰϊηά. ὍΤμαῖ {ΠΥ ἢδα διζθης νοὶ Υ μογυβθὰ (ἢ 6 
Νεν Ταβίδιηθης 1 παν αἀάυςοά ἰγοααθηΐ ῥγοοΐβ. 

17. εἴ τις τὸμ ναὸν--- Θεὸς. ΤῊΘ ΑΡοϑι16 ἢον αἰγθοίβ 
ΔῊ Δἀιηοηϊ οι δηά (ῃγοδίθηϊηρ, ἔογθνΓ ΠΣ {61 
δραϊηδί {Π6 σογγυμίογβ οἵ [6 (αγοῖ. (( 611.) ΙΒ 
οογγαρεοη πιρῃΐ ἴαἶκα ρ᾽δοθ, 1. Ὁ [1868 ἀσοίγιη68 ; 
ᾧ, ὈΥ 61] ΘΧϑΙΏΡ 68 'μ πλοῦ }8; 8. Ὁ. ἴδοι οη8 δηά 
ἀϊββθηξίοηβ. (ατοῖ. δίον. δηα οἴμογβ, 8ρΡ. ΡοΪβ.) 

Φθειρεῖ 15 ἔοΡ διαφθείρει, ᾿ ὨΙΟἢ 15 σοπιηοη ἴῃ ἰδ6 
Ὀαϑί ατὔοοκ νυ ῖογβ 

4 Αμὰ Θβ δοῖεν ψ  θῃ πϑεὰ οὗ [ἢ δδοῖκ δηὰ μίυαεν οἵ ἃ οἰΐγ οΥ 
ΘΟΙΠΙΓΥ ; ΟΥγ (6 σογγΓαρίίοη οὗ ἔετηδὶβ νἱγίμε, ἰ(ο νν Ὠ]οἢ Ἰδι(ο 86 η86 
Δ}} νγείβίεἰ πη 8 Ἄδχϑιμ]ι8 ἰεη. Βυ ν οἢ ᾿ἰ νου ἀρρραγ (παῖ Ὠρ, ἴῃ 
σοαμθιοῃ Ὑυἱ ἢ 1οςΚα, δυρρορεά (ἢ6 Αροκῖ]ς ἱπίοηᾶεά [Πἰ5 ἰδηρτιδρς 
διδοίη [πὸ Ἰηοεδίυοι ΡΟ,ΒΟΏ, ᾿ 
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Φθερεῖ, ἰ. 6. ἀπολέσει, “Ὠἰπὶ 1] Οοα ρυπίβῃ ᾿ 
τηοϑβί βανθγοῖυ  δὸ ἤοβοπηι. Τῇ 8, μοψανθῦ, ΒΠΠΟΕΥ 
ΓΟΡΓοβθηΐθ βΓΟΠΡΥ δηοισ {(Π6 ρογαϊέϊοη νὮὨϊς 
ΑὙΔ118 σοΓΓΟρίοι8 οὗ (ἢ Τορῖε οἵ (ὐοά, υη]688 [ΠΟῪ 
Ποδυίκδη ἰὸ ψδγπίηρθ, δηἀ δνογί 1 ὈῪ {{πΠ]6 }} τορϑηΐς- 
ΔΏςΘ. 

17. ὃ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιος ἐστιν. Τ|ιὶ5 οἶδ 86 
ῖνο8 ἃ γδαϑοὴ ἴῸΥ [ἢ ργθοδάϊηρ: “ Εογ τα Τορ]6 
οἵ Οοά ἰ5 λοῖν." ὍΤῆε νογὰ ἅγιος 18 δ ρῃδίϊο, δηά 
σΑΓΓ68 ΜΠ Ὁ ἃ οἶδυβε ες το ὕ6 βυρρ!ϊεά ; νἱζ. 
“ς Δηᾶ (Ποτγοΐογα ποΐ ἰο ὃ6 ν]οἰαιοαὰ σι παρ Π1γ." 
ΟΥ̓ {}18 βιση!ςαίίοη οἵ ἅγιος, ὨΔιη 6} ἑπυϊοίαίε, Ἐ]ΒΠΟΙ 
(γἢοῦι 566) ἢ 88 ἐπρλμβοο ἰγοδίβα, δα ιιοϊηρ ἜΧΔΠΊΡ 168 
ἔτοιῃ δίγαῦο, Ψψυ Δη, δηα ῬΙαΐΑτοἢῆ. [{ ὩΔΥ Ὀδ6 σοη]- 
ραγοὰ ψ πῇ (Π6 1,δ11η δαπεέμδ. ΓΒΘΟΡὨγ]δοῖ οὔϑογνεϑ 
ΟὨ {Π6 ἰδγπ φθερεῖ, {πᾶἰ 11 18 ποῖ ἐριργϑοαίονῳ, Ὀυϊ 
οηἷγ ργεαϊοέϊυθ. 

17. οἵτινες ἐστε ὑμεῖς, ““ ΜὮΟΒ6 (6016 γα δα." Τῇ 
τοϊδίϊνο, ἃ5 Ογο 5 οὔϑογνθϑ, ἔο]Ποὐν8 {6 πυδοῦ οὗ 
(5 ςοηπβοηαυθηῖ. Ηδγάγ, ἴοο, ΓΕαΠΊατ 5, [παὶ (ἢ 6 ταῖδ- 
{να ρ᾽αοοα θαΐνγθθη ἔνοὸ βυϊβίδηςναβ βοιηθί ΠΊ68 ΓΟ- 
σοῖνο68 {Π6 ροπαογ δηά παπιῦοῦ οὗ {Π6 ργθοθαάϊηρ, δπά 
βοπιθίϊπηθ8 οὗ (ἢ6 [οἰ] οί. (866. Μαίῃ. αν. 6τ.) 
ΤῊ!5 ᾿οάασγιάρο τ ρΠ Εν ἀΡρ1168 θοίἢ το 1{1|6 θοάγ οὗ 
τπ6 (ὐογιπ 4η ΟἸγοἢ δηα ἰο (86 ᾿ηάινιά 418 ψ ἢο 
σοηγροβθά [(. 

18. Τῆς Αροβίϊβ Ποὺ ργοσθθᾶὰβ ἴο ἰδὺ ορϑθὴ [6 
οτρίη οὗ (86 Ὦγοῖ 8 δηα αἰ ββθηβϑίοῃβ ψἤομ Πιδά 
Παγαβϑ8θα [ἢ6 (ον πίδη Οπυγοῖ. ((Ιο] 15.) 

18. μηδεῖς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω, “161 ἢο οὔθ ἀδοοῖνα 
ΠΙΠ1561 1. 6. ὈΥ τοϑίηρ οηἡ ἴΠ6 ναΐη ορίηΐοη οΥ̓ ΗΪ8 
ον νυ ϑά πὶ, ΟΥ οὗἁ νβάοπῃ ἰῇ φϑῆθγαὶ, νῃϊοῖ, τ ἰἢ- 
ουΐ δ᾽ άβ δηὰ Ἰἰρἢ8, σδηποῖ θὰϊ ἀξοοῖνθΌ ὙΠδορἢγὶ. 
ΒΌΡΡ 168, νομίδων ὅτι ἄλλως ἔχει τὸ πράγμα, καὶ οὐχ αἷς 
εἶπον. Βιυιΐὶ {Π|8 86 θ8 ἴοο Ἀγ ἐ γαγν 8 6]}}10 818, δηὰ 
(Π6 86η86 ἴοο [᾿πϊεα. Τἢδ αιαβίιοη, ἤουανοσ, ἰ5, 
ννΠοίΠ6Γ (ἢ 6 δαπηοη! !0η 15 (0 Ὀ6 σοηϑίἀοΓγοα 88 δρρ]}- 
σϑὈϊο ἴο ψἢδί 848 θθθη βα:ἃ “) ηι νϑσ. 10. ογ ἴο νἢδὶ 
7οϊίοιυδ. ϑοῦλθ γθοθηΐ Ια θγργθίογθ ργοίδσ τῃ6 2ὺν- 
ΔΘ; ἃϑϑισηϊηρ ἴο (6 ψογαβ {ἢ18 86η86: “Νρίηο 
Ἰριταν 858 ᾿ρβπι ἀδοίρεγε οἵ ρυίΐατα νϑ], ρίδηθ 1ἄθπὶ 
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ε886, αυϊάαυϊα 41105 ἀοοσιοτῖῖ, δὲ αὰο δηΐπιο αυονα 
σΟΏ81Π0 ἢος ἴδοοιι." Το ἐσέξεν 15 δἀορίεα Ὀγ {6 
ΔΓ Θηΐ, Δη4 δ]πηοϑὲ 811] τοάθγῃ (Οοιηπ)ϑηϊδίογβ, δηά 
18. Θβρθοί ν βιιρρογίεἀ ὈγῪ Οτοίυ8, γῆ. ΟΧρ δὶ 8 
τῆ8: “566 (δὶ γοὺῦ ἀο ποί δἰίγίθυῖα ἴοο τὰς ἴο 
γοΟῦ ν ϑάομῃ δηἋἃ ἰϑαγηΐηρ,, ΟΥ̓ τοϑίϊηρ οὐ ἴΐ, δηΐ {{}115 
αἀβοσῖνα γοὰγ οὐγηβεῖνθβ." 'ΓΠ18 1 οΓργοίδίοη ἢ,88, 
1 τ1ηΚ, 411 {πΠ6 ππᾶγκ8 οὗὨ γσυῖτῇῃ. 

{18 νεῖ] οὐβογσνεα ὃγ τοί, {πὶ 411 Ὠυτμηδη 
ΡὨΠΟΒΟΡΗΥ ἐν ὑε τ ωμον ἴο τῆς. (Δοβρεῖ 18 Ὀυϊ ἀδοοιί, 

18. εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι, Χο. Ηδθγα ἀρδίη (ἢΠ6 
Ἰη!ογργθίδτ θη 18 ὑησογίδιη, δηα ΜΠ] ἀοροηᾶ ὑροη 
1ῃ6 σοηῃδίγυοίοη δηἀ ρῥυποίυδιίίοη. Τἢδ οἴδυδθ ἐν 
τῇ αἰῶνι τούτῳ τὴ} Ὀδ6 (Δ Κ6η οἰ Γ 1 ἢ (Π6 ρῥγοοθά- 
ἴηρ, οὐ ψ]τἢ τῃ6 [Ὁ] ον ίηρ ψογάβ8. Τ 6 Ἰαἰίογ ᾿ηοιῃοά 
νγ88 [ΓΙ ΟΥΙΥ ρυτϑυθα Υ Οτγροη δηὰ Ουρτγίδη, δηΐ 
αἴϊου γα 8 δαορίθα Ὀγ Β6Ζα, ατοί 8, ἐὐλπυβι ανῃ 
Δη4 ΓΙ οοἶα, ἃπαὰ ἢδ5 Ὀθθη Ὁ] ονοα ὈΥ πηοϑὶ σθοθηΐ 
Οοιμτηδηίΐδίοῦβ, ΨῆΟ 888]ρῺ ἰο {πΠ6 ψογἧβ {ἢ}!}8 86η86: 
“1 ΔΩΥ οὔα οὗ 7 {π1 08 ΠΙτ]861 86, ἰδ Πίπη ποΐ 
ΒΟΓΌΡΪΙΘ ἴο Ὀ6 ἃ ἔοοὶ 1ῃ {Π6 ορίηΐοη οὗ {ἢ18 ἀρθ, (Πδὲ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 ΤΟΙ Ψ186." (ὅε6 Βοβεητῃ. δηά Κιδυβθ.) 
Αηά {ἢ 15 Ἰηϊογργοίδιοη 15 (μουρῃς ἴο Ρ6 Ἄοοηῇηγποά 
ΌΥ (ἢ6 νοῖβθ [Ὁ] ονίηρ. Βυΐ {6 3γεέ Ὄχροβι οη 
18 ΘαΌ Δ} ἢν Βυρροτγίθα Ὀγ 10: δηα 88 118 οἰδυϑα Ἵσδῆ- 
ποί, ψιΠουΐ στοδέ νοΐθηςθ, θ6 βοραγαίθα ἴτοπιὶ {Π6 
Ργθοθάϊηρ, 80 (πδῖῦ 1π ΘΓργθίδι! ἢ β8θθ8 ἴο ἄθβθῖνθ 
ἴπ6 ργοΐθγθμοθ. [1 τοιϑίδκα ποῖ, ἴοο, [ξ 18 ΠΊΟΓΕ 
8.551}11δἰ6 ἃ ἴο (6 δοΓρίιγαὶ 8|γ7γ16 δηα τη ΔΏΠΘΓ. 

Δοκεῖ σοφὸς εἶναι. Ὦτ. Μαοκηϊρι τοηάθγα {Π18, 
“4 {ΠΏ ΚΟ ἴο Ὀ6 ψ|86." Βιυιῖ (18 18. ποι Π6Γ ΕΠ ρ 188 
ΠΟΓ 8Δἢ δοσιιγαίθ ἰγϑηϑίαίίοη οὗ (ἢ6 ασθοκ. 1ῃ δοκεῖν 
ἰῇθγθ 18 8ὴ :ἀΪ0πῈ, ΌῪ ΨὨΙοΐ 10 Β8]ρη1ῆ685 ““ἰο Ὀ6 
{Ππουρῆι ἴο θ6; ἴο ἤν (π6 ογϑαϊξ οὐ γτορυίδίίοη οὗ 
Ρεΐηρ :᾽ Ἐ δηᾶ {Π18 ν οίθογ οἡ ροοά σγουῃα8 ΟΓ ποί. 

ἘΠᾺΑΘ (18 Ἰἀΐοτῃ 8 1{{1{6 ΚΟ ΟΥ 1υδἰγαϊοαὰ Ὁγ ΟΥο8, ἴῃ ἴοϊ]- 
Ἰοννίῃρ; Ἔχϑιωρ!εβ, ουξοῦ ὁ στϑαῖ ΠυμΌΘΓ νυ ΐοἢ μαναὰ οσουγτγεὰ ἴο 
ΤΩ6 ἰῇ ΓΩΥ͂ ΟΥ̓ ΓΕΔαΪηρ", ΤΠΔΥ Ὀ6 δοοερίανϊε, Ὑμυογά. 1, 19. ἀνὴρ 
ξυνετὸς δοκῶν εἶναι σώφρων, ““ῬὮΟ πὰ ἴδε τεριυϊδίίοη οἵὗὁἨ Ὀεϊηρ᾽ ἃ 
ΙΔ} Οὗ 5686 δηὰ τηοὐογαίοη." Ὠίοη. Ηδὶ. Ρ. 6538, τὰ πολιτικὰ 
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18. ἀν τῷ αἰώνι τούτω, 1. 6. “1η (86 {Πϊπηρ58 ΟἿ {|| 
ΔΌΣ ὦ, δηα οϑρϑοϊαί γ᾽ ἴῃ Ἰεαγηΐηρ, οἰοφιθηςθ, ρ]}}- 
ἸΟΞΟΡἢΥ, δια. 

18. μιωυρὸς γενέσθω, “εἰ πἷπὶ Ὀασίη ἴο {ΠῚ} ΠΙ ΠΙ56 } 
᾿ᾷηόγϑηι (οὐ δὴν {ἰ η5)." Ἵνα γένητα σοφὸς, “ ἰη 
ογήεν {αὶ ἢ6 πηΔῪ (Πογοῦγ Ὀθοοπια γϑαῖν ᾿ν 156; (ἢ δέ 
θοίησ τὴ 6 Κα Ι6δὲ πιοάθ οὐ δ(ίιαϊηϊ πρ ν ᾿βάοπ,." 
ὝγοΙ Γ΄ δρίϊν σοιῃρᾶγοβ ἃ βίαν βοηςπιοπὲ οἱ ἘΡρίεῖ. 
Ἐποἢῖτ. ο. 18. εἰ προκόψαι θέλεις, ὑπόμεινον ἕνεκα τῶν 
ἐκτὸς ἄνους δόξαι καὶ ἡλίθεος" μηδὲν δούλου δοκεῖν ἐπί- 
στασθαι. 

190. ἡ γὰρ---τῷ Θεώ ἐστι, “ [οὐ τῃ6 νϑάοπι οὗ 1}}15 
σοῦ] α (οη]γ) 15 (001) [ὉΟ] 8 Π6588 ἴῃ ἢ 6 οβιϊπηδίοη οἵ 
Οοα." ΒΒ σοφία 15 πηρᾶπηΐ [ἢ 6 ᾿νβιοπὶ οὗ τηθη ψἰῸ 
γεδέ ὁπ ἴοι! ον ἰηιο] δοιαὶ ρόνογα, ψΠ ἤουϊ ἃ Γ6- 
ἔδγθηςσε ἴο Οοά ; ἃ ν ϑάοπι ᾿ ἢ Ιοἢ ἢ 88 ἢο πιογὸ οἴἶοος 
1 Ργοσυτγίηρ βαἰνατ!οη ἴπδη οὶ γ. Ἐ Παρὰ τώ Θεῴ. 
ΤῊ]8 86η56 οἵ παρὰ, αρπά, 15 ἰουπὰ ποῖ οΟὨΪγ ἴῃ ἴα 
ϑογιρίαγα! δηὰ ἴπς ΕΟ] ϑ᾽ϑϑισαὶ ἩΓΙ6Γ5, θὲ 10 (ἢ6 
ΟἸαϑ5σαὶ οὔθ8. Τ ιβ Χοηορῆ. Νίοη. 1, 6, 18. (εἰ οά 
ὮὈΥ Κγτδιιβ6.) παρ᾽ ἡμῖν νομίξεται, τὴν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν. 
566 «'50 Αεῖ5 ΦΌ, 8. 

ΤΠ15. γαῖ (ἢ8 Αροβίΐϊα ἔπθη ῥγονεβ δῃᾷ δϑβία- 
ΒΙ5Π65 ἔτγοιῃ (Π6 ᾿δϑιπηοὴν οὗ δογιρἕογο. 

10. ὁ δρασσόμενος τοὺ σοφοὺς ἐν τῆ. π. α. ΤΑκοη 
ἔγοτα 900 19. σβοαγθ {πΠ6 δερῖ. 85, ὁ καταλαμβάνων 
τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει, ὙὮϊο γἱο] 48 (ἢ 6 58Π|6 
56Π836 ; {που ρ] δρασσ. 15 ἃ 8[ΓΟΏΡΟΓ ἴογῃ. [1 βρη 
ἢδ5 Ργορεὶυ ἐο εἰρησὴ εὐἱέὴ ἐλ εξ, στὶρο, σγαδρ; πὰ 
ἰβεη ἐο δοπο λοία οὐ, εαἰεὴ, ἀοίά ζασί. 80 Ἠφϑγοῇ. 

δονῶν εἶναι φρονιμώτατος. Χεη. Ηϊδῖ. μ.1, 81. λέγειν τα δοκῶν 
καὶ βονλεύειν τὰ κρατιστὰν Αὐά 8, 1. ἀνὴρ δοκῶν εἶναι μάλα 
μηχανικὸς. Ἑατγίὶρ. Τγθαα, 895. δόξας ἀνὴρ ἄριστος (ο ΗεειῖοΓ }) 
οἴχεται θανὼν, “ ἢδ ἀϊει ννῖῖῃ (ἢ6 τορυϊαιοη οὗὨ δεΐπρ," ἃς. Βε- 
ϑκίεδ ΙΔΩΥ͂ ΟἾΝΟΣ μαϑδδρεβ, τιον, 1 Βηάὰ, | δανε εἰἰεὰ οὐ Μαικ 
10, 42. 

8. Ληάου (Πἰθ ἰξ 15 ννε}} οὐφοσγνεὰ Ὁγ ΤΠΕΟΡὮγ}. Οὐ μόνο» γὰρ 
οὐδὲν σνντελεῖ πρὸς τὴν ἀληθινὴν σοφίαν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐμποδί- 
ἄει, ἅτε ἐξ οἰήσεως ἀπαξιοῦσα μαθεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἐν ἀγνοίᾳ εἶναι 
ἀεὶ παρασκενάξουσα τὸν ταύτῃ χρώμενον᾽ ὅθεν καὶ ὡς μωροὶ ὑποσες- 
λέξονται παρὰ τοῦ Θεοῦ. 
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ΘΧρί αἰ ἢ8 δρασσόμενοι ὈΥ κρατοῦντες. ΝιΠΉΘΙσΙ5 6χ- 
8Π}0|68 οἵ τῃ6 ψογὰ δθ δά ἰυςθα Ὀγ Ἢ εἰϑ5. 

ἼΠηδ6 ἐστε 18 ἤθγα οὔθ, ὈῪ ἃ Ηεδτγαϊϑηη. Πα» 
νουργίᾳ 18, ἴῃ) {Π}1|8 ἰηϑίδης 6, ἃ ΠΠ0Γ6 δχδοῖ νογβϑίοῃ {80 
φρονήσει. ᾿᾽Ἔν (ἀηϑνγογηρ ἴο ἴΠ6 Η τ. 3) 15. ρυΐ [ογ 
διὰ, ἡψ. 
ΤῊ βθηεπηθηΐ 15 ἴοο οὈνϊου5 ἰο ποδά ΠΠυδιγαίίοη, 

(866 τ Ραγαρῃγαβίβ.) ᾿ΓΠΘΟΡΠΥ]. ΘΧΡΓΘ8968 δ 1Π8 
τοῖς οἰκείοις ὅπλοις αὐτοὺς χειροῦται. 

20. γινώσκει τοὺρ διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ 
μάταιοι. ΤΆΚοη ἔγτοτη 5. 04,11. ψῆθνῈ 866 (6 (οιῃ»- 
τηδηϊδίογβ. Διαλογισμοὺς, σομηδοίς, μίαπα. Πα ψοτγά 
19 ῬΓΟΡΕΙΥ ἃ σο2 πιθαϊω δἰ σηϊβοαξἑοηὶδ, ὈὰΓ 18 σ6η6- 
ΓΑΙ υϑοὰ Ὀν τῃ6 Αροϑία ἐπ πιαΐαρε ρμαγέξηι. 866 
δο}}}. [μ6χ. οὐ ῆ δ} 5 ΟἸανι8. Ηργο ἀρδίη (ἢ68 86η11- 
τηθηΐ 15 οὔνίοιιϑι ὅ66 [ἢ6 Ῥαγαρἢγαβίϑ. 

1. Νον σοπῃθ8 {ΠῸ ριέορτις, τὰ ἢ οἢ {Π6 ΑροΞΘ16 
ΤΟίΓΠ8 ἴο ἢ18 ἔὈΓΠΊΘΓ ῥγοροϑιῖοη. Ηδ ἤσθγὸ σίνος 
{πδιη ἃ ροηθδγαὶ δα ποη! τ! οη, ποί ἰο Ροδβὶ οὗ οἱ {γι 
ἢ 118 οΥ {Πδἰ ἰοδοῆοῦ ; ίογ {Π19 ψουϊὰ Ὀ6 αὐδυγά, 
ϑίηςθ ἔγοπι δἰ! {πθῪ πηῖρῃς ἀογῖνθ νΟῪ σοῃβι ἀφ 808 
βρίγταδὶ θοηοἤϊ5. (Κσδαβθ.) 

41], μηδεὶς καυχάσθω ἐν (ογ ἐπὶ) ἀνθ., ““οδ8ὲ ὁ) ὯΟ 
δοσοῦηΐϊ οὗ πηθὴ ;ἡ “89 Ψὰ8 σοπηπΊοη (ϑαγ8 ΟΓΟΙ 8) 
δηοηρ ἴμ6 ενβ, νη οἰ ἐο] ον Η}}]6] Ὁγ 88- 
Ἰηυ6] ; Δηα 4150 διϑοῆρ [Π6 Οτεοῖβ8, 388 (ἢ6 Ῥγίπαρο- 
τοδηϑ, Β]διση!βί9, Ατιϑιοίθ 8 η5, ΕἸΡΙ σα ΓΘ4}5.᾽» 

ἘΠ6 Αροβια [μθ ἢ 887) 1η8 1:8 γϑάδοῆ!: πάντω γὰῤ 
ὑμῶν ἐστιν. Ηροῖθ ᾿ΏΔΥ (ὐοιητηφοϊδίους {πη κ τη 9 
ὨΘΙΟΓ 5 ἴον [Π6 Ἰηάβοθη6 ; 4. 4. ““4}} η)δπ,᾽ “ 4} 
ογϑαΐιγοβ." ΤὨ18, ΠΟΎΘνΘΓ, 18 1116 συ]!40]16. ΠΕ [8- 
{Π6ν 8668 (0 ἐη6 {πᾶς [Π6 δια ΤΠΔΥῪ ΓΟΐδὲ ἴο (ἢ 
ηυλ!Πσϑι]οἢ8 8δηα οηἀσντηθηῖβ8 οὗ ἴΠ6 Αροϑίίθθ. ϑ8ὸ 
'ΓΏΘΟΡἢΥ}. 189. ψ]10 ἐπ ι18 ῬΑΓΑΡἤΤΆ865 : τι οἱ διδάσκά- 
λοι ὑμῶν ἐπαίρονται, καὶ ὑμεῖς δὲ ὀγκοῦτε αὐτοὺφ καὶ 
ὑπεραίρετε; μὴ γὰρ οἰκείον τι ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ὑμών εἰσ!τν ἃ 
ἔχουσιν, διὰ τὴν ὑμετέραν ὠφελείαν δοθέντα αὐτοῖς, καὶ 
χάριν αὐτοὶ μᾶλλον ὑμῖν ὀφείλουσι. 

- Ἀπ εὸ αγάν, ἔγοτη ἴἢ6 δῦ] οῦ Οσοσηπηδσαί(αςότε : "6 ΑἸ τὨΐβα 
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Ηδετο Υε(βίοί πῃ σοπηραγοβ Ὠίορ. ἴ,.7,1, 95. καὶ τῶν 
σοφῶν δὲ πάντα εἶναι. Αης 6, 72. τῶν θεῶν ἐστι πάντα, 
φίλοι δὲ οἱ σοφοὶ τοῖς θεοῖς, κοινὰ δὲ τῶν φίλων, πάντ᾽ ἄρα 
ἐστι τών σοφών. 

φῷ, εἴτε Παῦλος, εἴτε ᾿Απολλὼς, εἴτε Κηφᾶς. ΤῇΘ 
οηθγαὶ 86η86 οὗ {18 ραββϑᾶρα 18 ἰοἸ ΘΓ ὈΪΥ οἶθαγ; γοεῖ 
ἴο δα]υδὲ 1ἴ ἴο ΔΠΥ τῦ}68 οἵ σορϑδίγυσιοη 18 ὈΥ̓ ΠῸ 
ΤΩΘΔΏ8 ΘΔ8Υ. 186 ΠΙΠΠΠΌΪΥ 18 οσοδβίοηΘα ΟΠ] ΘΗ ὉΥ 
{π6 Πρ ὮΪΥ 6] ρΈο4] οαϑὲ οὗ (ἢς6 βθηΐθηςθ; δηά ἐλαέ, 
τοροῖποῦ ψιἢ {(ἢ6 ΔΟΌΓΟρ(Π658, 866 8 οὐἹηρ [0 [{Π6 
Πρ ἢ -στουρῃί ἔδοιηρ τπδὶ ἀϊοίαῖθὶ τἢ686 τνογι 8, 
ψὮΙΟὮ ὅγο, ἰπογοίογο, οὶ ἴο 6 (ἰΘ ἄονηῃ ἴο {6 
ΤυΪθ8 οὗ ογαϊπασγυ Ἴοιηροβίίίοη. Ποὺ τϑάβοηῃ, 
{π61), νγ88 1{ {π4ι Μαγκίδπά βίυμπ]οά δἱ κόσμος. “1 
(ϑαγβ ἢ6) ὈΥ κόσμος 81. ΡΑι}] τηθδηβ ἐἦδ τολοίε τον, 
88 11 18 ΠΟΠΠΠΠΟΉΪΥ ΘΧΡ δἰ η6 64, ἢ ἀο68 ποῖ 80.8}} 6Χ- 
[688 ΠΙΠΏ86] ἢ (Πδὶ ΠΊΒΠΠΘΓ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ 88 ἢ6 δὰ 

7108 Βεΐογο βα]ὰ πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστι, δηὰ (ἤδη Ὧ6- 
δ06η 45 (ο ραγἐϊομίαγα, ΟἿ οὗἉ ν᾽ ἢ!]ς ἢ} 18 κόσμος." Βιυϊ, 
δραροΐ εὐ. ηγ»ὰβ ονδσ βυσῇ ἀγγ δηά ἔογῃΔ] ογὶ- 
ιἰεἰϑ}} Τῇθ ἢγβί ψογβ ΠΊΔΥ ὃ6 [ἢ 8 ραΓΑρΡ ἢ ΓΑβΘα : 
“ὙΠΟΙΠΟΣ Ῥαυΐ, οΥ Δρο οβ, ΟΓΥ (βρῆδβ, Ὀ6 {6 
φγεαοΐεγς, 4}} {Π61ὉΓ ὁπαοιυπιθηέδ ΔΓ ὙΟΙΓΒ ; ἃ] θη ἴῖο 
γοῦν δἀνδηίαρα: οὐ ΨΠΕΙΠοΥ (ἢ6 Μογ]ὰ δηὰ 4}} {ἢ 6 
ΡΘΟρΡ]6 τπογθοῦ, 41} τηυϑῖ, υπάογ (ὐοα 8 αἰτοθοίίοη, θηα 
ἴο γοῦυγ δἀνδηίδρε.᾽ Αἰἴἶπτγ κόσμος 1 νουϊὰ ῥ]Δς6 ἃ 
οοἴοῃ, ἴμυ8 ἀπε Γι θυ Πρ [ἢ 686 Ποϊη8 1ηἴ0 ἵν ο οἾ45565; 
88 [ὉΠ] 8 : εἴτε κοσμος, εἴτε ξδωὴ, εἴτε θάνατος, εἴτε 
ἐνεστώτα, εἴτε μέλλοντα. ΤΠ 686 ΠΙΡΏΪΥ ΘΠ ρτς Δ] δπά 
οὔϑοιγα ψογαάβ δοόηι Ἰηϊοη θα [0 ΟΧΡΓΘ88 ἴἢ6 [ὉΠ]ου- 
ἱηρ βοπ{1πηθηΐ ; ([ῸΓ οὗὨ {Π6]γ δοίιια] β6η86 ῆοΟ σδῇ Ὀ6 
Ροβινο ") “ΑΙ! τῃϊπρβ ψῃοίΠοΓ ἴῃ 1 οΥ ἀθδίῇ, 
ΠΟΊΠ6Γ ἴῃ [18 16 οὐ [Π6 ποχῖ, ἃΓ6 ὙΟΌΓΒ, 88 τ 68 ηΐϊ 
(ο Ὀ6 δυῤρδβεογνίθηΐ ἴο γοιγ ρσοοί, Ὀοΐῃ 1η ῥγοάιοϊηρ ἃ 
Ροδοοία! δηᾶ ἰγάπα}}} ΠΠδ, δηὰ ἃ ρμαςϊὰ δηά τοϑσηθά 
ἀφδίἢ." δὸ Βοιῃ. 8, 28. ““41}1} ψογκ ἰορϑίθογ ἴογ 

ΕΓ ἀεδίϊηοαὰ Ὀγ {πα ΑἸπαρὨΥ ἴο Ὀ6 δυρθοσνίεηΐ ἴο γουῦ δανδηΐδσα 
δηα βαἰνδίίοῃ ; γοὺῦ ἀο ποῖ οχίβί ἴοσ (Π6 βακα οὗ (εϑοῆογ, θυϊ (ὮΘΥ 
ἴον ἴ6 βαΐκ οὗ γου; οὐ νεδιονσα ρἰξϊθ οἡ ἴἤετα ἴο τ γοὺγ δάνδῃ- 
ἵδρε." 866 8150  ΕΣΌγ. 



1 ΘΟΒΙΝΤΗ͂ΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, [1]. 801 

σοοά ἴπ {6 οηά ἰο ἰπϑῃ ἐμαὶ ἰονα (ὐοα." (66 
οι ατα σα.) 

28. ὑμεῖς δὲ, Χριστοῦ" Χριστὺς δὲ, Θεοῦ. Ηετα δραΐηῃ 
ν6 σδη ἀὁ [|{{Π|6 τῆογο [δη ἀρρτγοχϊηιαΐθ ἴο [ἢ 6 8686. 
(δες. τἢ6 (Οὐοιππηθηίδίογβ) (ὐοῃβιἀδυηρ νν δὶ. ῥγα- 
σοαρά, 1 Α88θηΐ ἰο [ἢο86 ἰπίογργοίογθ ψῃο {π1η|κ [Πδὲ 
ὑμεῖς δὲ, Χριστοῦ, 15 ἸηΘηἀ6 6] ἃ8 ἃ τοργοοῦ [ὉΓ {Πεὶσ 
ῬΓΟΏΘΠ688 ἴο [ΟἹ] ον" αἰ ἤἴδγθηΐς πηδβίογϑ ; η. ἄ. “ὕἴου 
ΓΘ Ὀουπά τπάδϑγ (6 βρι για] ἀοιηϊηίοη οὗ (Ἰ γίβέ 
8ΔΙίοῃθ, ψ]1ο 185 γοὺγ ΟὨΪγ ἰοτγὰ. - 

Χριστὸς δὲ, Θεοῦ. Ηδταγν δηὰ οβθημ. ραγαρἢΓΑΒ6: 
“«(ἢγιβὲ 15 [η6 τηϊηϊβδίογ οἵ (σοα, 88 8Γ ἃ8 γεβρϑοίβ ἢ]18 
τηθαϊδίοναὶ οἵἶοο, δηὰ ἢ ἀο68 4} (ῃ]ηρ8 αἰΐζαεγ {Π6 
1} οἵ οά ; δηά, 80 ἔδυ, ἴδ 18 βιιθ]δςοί, δηὰ ἰ8 ἢ 18 16- 

᾿ρβεαῖο. ῬΤΠογοίογα γε ἅτ Ὀουπα ἰο νοποιδία δηαὰ ψογ- 
810 (ὐορά ον, δῃηὰ (ΟἸγὶβϑί, ἃ8 ὙΟΌΣ βυργθαια Τρυγά, 
δηά ηοΐ ΔηΥ παη, Ἡποονοῦ ἢς 6. Τῇ ρᾶββᾶρα 18 
ψ6}} ραγαρῆγαβοα ὈΥ ὙΥ̓Ε ΓΟ Υ ὑππ8: “411 (Ὠϊηρβ ἃγθ 
γΟΙΓ 8 ὈΥ πηϊηϊβίοσίηρ ἴο γοὺγ ροοά; (ἢ γιβί 15 (οὐ 8 
ὈΥ τηϊηἰβίθυιηρ ἰο ἢ18 ρΊονγ." : 

ὙοΟΪἢ σουηρδι88 ἃ 51:Π|}|4Γ στϑαάδίοη ἰῃ ΡΠ] ΘΙΟΏ, 
ἔταρ. Ρ. 806. ψἤεγα ἃ βαγνδῃΐ 8408: ᾿Εμοῦ γὰρ κύριος 
μὲν εἷς ἀνὴρ, Τούτων δὲ καὶ σου μυρίων τ᾽ ἄλλων νόμος, 
Ἑτέρων τύραννος, τῶν τυραννούντων Φόβος, Δοῦλοι βασι- 
λέων εἰσὶν" ὁ δὲ βασιλεὺς, Θεών, ὁ θεὸς, ἀνάγκης. 

Ἐ Τὸ (δ Ἰεαγποὰ (οτηπιερίαίογ᾽ 8 Γρμ αὔιθηϊβ5 ἰῃ ταδι(αἰΐοη οὗ (ἢ6 
ϑοοσϊηἶδη ροϑἐτίοη, [πὲ ΟἸ Γῖϑὶ 18 ΒΕΓῈ γαργοβοηϊθα 85 ἱπέθσίοσ ἴο [ἢ 8 
ἘΔίπον, 1 δ ἢ8}} τ γον τ ΐεγ [6 Γοδάοσ, ἰῃ ΟγάδΓ ἴο δα αὔ]ε ἴο ἰηῖτο- 
ἄσος (}Ἰ6ὸ Ἔχοθ]εηΐ 11 δἰ γαϊΐοη οὗ ΤΠοορηγίδοὶ 190. ψ ἢ ἢ 18 ἙὨὶεΗ͂Υ 
ἰουπάεά ου (ἨἩγγβοείοαι, Οὐχ ὡς ἡμεῖς, Χριστοῦ, οὕτω καὶ ὁ Χρισ- 
τὸς, Θεοῦ᾽ ἡμεῖς μὲν γὰρ Χριστοῦ, ὡς ἔργον αὐτοῦ καὶ ποιήμα" ὁ 
δὲ Χριστὸς, τοῦ Θεοῦ, ὁ νἱὸς προαιώνιος, καὶ ὡς αἴτιον ἔχων τὸν Πα- 
τέρα. Ὥστε εἰ καὶ μέα ἡ λέξις, ἀλλὰ διάφορος ἡ ἔννοια" ἐπεὶ οὐδὲ 
τὰ πάντα οὕτως ἐστιν ἡμῶν, ὡς ἡμεῖς τοῦ Χριστοῦ. Ἡμεῖς μὲν γὰρ 
δοῦλοί ἐσμεν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ποίημα᾽ τὰ δὲ πάντα, οὗ δοῦλα ἡμῶν, 
οὐδὲ ποίημα. “Ὥστε οὗ καλῶς ποιεῖτε, ἄνθρωποις ἑαυτοὺς προσνέ- 
μοντες, καὶ ταῦτα Χριστοῦ ὄντες. 

“«“Ἐουθίῖε88, ((ο υἱὲ ἴ6 νογ8 οὗ ΜΥ. 5184(16,} ἱπ ΤΏΔΗΥ ραβϑβαρθδ, 
ΟἸείβί, 898 ἃ Μεαϊαΐον, 18 γεργεβϑεηΐθ 848 σουῃληρ ἔγοτῃ ἴπε ΕδΙΠΟΥ, 
δηά ἰαἰκίηρ προπ Ὠἰ 286} [ἢ 6 Ὠδῖυτα οὗ τωδη. Ζοῆ. 7,16. 8, 28. 19, 
49. 14, 10. 1 (ογ. 11,8. Βαῖ {πΠ6 ᾳυρδίίοῃ 8, ἢοῖ τνῆθίθον Ὁ γος 
ἦβ ὁσδσ βροΐκαη οὗ 88 πιαπ, (0 ὯῸ ΟἿ Ἵβὴ ἄεῆν ἰΐ,) θυῖ ὙΒΟΙΏΟΡ ἢ6 
ἦβ Ὡοῖ 8160 ϑροίεβη οὗ 88 ΘΟοα, (νέο 18 δαυ Δ} }Υ οἰ66γ).᾿᾽ 
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(ΗΑΡ. ἸΡ. 

Τῆι ἔουγίῃ σπδρίογ 18 τηδάθ ἴο σοπιηδησὸὲ αἵ 8 
δοίῃ ἣν δῖ ΠΊΡΓΟΡΘΓ ρ]άς6 ; δἰπαθ ἴΠ6 51Χ νϑῦϑθ5 "ἢ ἢ 
σοπιηδσηςσα ἰτ οαἰοβοὶν σοΐογο ἢ ἐδθ ργεσθαϊωρ, 
Ῥοίηρ ἃ βογί οἱ σογο γγ, βῃδνίηρ ψναῖ (οἰ ον εα 
ἔτοπη (86 ργθοθηρ, πδηγοὶγ, τἴΠ6 ἀσρστοα οἵ θϑ{1π|8ἃ- 
το ἴῃ ψὨϊοῆ ΟΠ γιβιίδη τοί θα οαρς το δ6 Πεϊά, 
ἴο Ψῃοιη τπ6 (ὐοτγητ ἶδη8 δὰ [ἢ Πογίο δϑϑισηρεὶ 
ΘΠ 6 Γ ἴοο πη σῇ, οἵ ἴοο [{π|6 ὨοΠΟΙΓ. δ66 1, 19. 8, 
(4, ἃς ὅ. (Κτιαυ86.) Τῇῆα β8π)6 νίαν ἰ8 ἰάκθὴ ὃγ Κο- 
86 η., δηα, [1 {ΠΠηΚ, τσ ]γ. 

ψετβῈ 1. οὕτως ἡμᾶς λογιϑέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέ- 
τας Χριστοῦ, “4Ἰδῖ ἃ Ἰηδηὴ (Ὁ, ἕκαστος ΟΥ τις), ΟΥ 
ἜΝΘΓΥ ΠΊΔΠ,Ἐ 50 ΟΓ ἐδιι ΤαρΓα ι15,᾿ 1. 6. 1η {18 τη81}- 
Ὧ6Γγ, ἰὴ ἴΠ6 [ὉΠ] ον ηρ τη πογ. ἡ Δογιβέσθω, γϑοκοη, 
ἐμίηκ. Α ἴτθαιθηῦ β6η86 ἴῃ (Π6 (Ἰαββϑίσδὶ ν τ 68, 
0, ἤοψανογ, ἀο ποῖ τι86 15 ϑγηίαχ οὗ (6 ἀσοισα- 
ἐἶυε οἵ ροῖβϑοῆ. ὯὭὩ ὑπηρέτας, “85 βεγνδηίβ οἵ (ἢ τιϑβί, 
ποῖ οὐ 8 οὗ γοὺγ (81{|}.." (δε 1 Ῥεῖ. ὅ, 8.) Ὕπηρέ- 
'ταῖς 18 [ῸΓ διακόνους. ἼΠΘΟΡ γ] οὶ 61} Ῥδγαρἤγαβοβ: 
᾿Επειδὴ ὑπηρέται ἐσμὲν οἱ δι δζσκαλοι, τι τὸν δεσπυτὴν 
«ἀφέντες, ἀφ᾿ ἡμώα «τών ὑπηρέτων ὀνομάϑεσθε; Απὰ 
Τμοοάοχρι {Ππὴ8 : ὁ τιμῆσαι βουλόμενος ἡμᾶς, ὡς, ὑπηφέ- 
τας τιμάτω, ὡς οἰκονόμευς αἰδείσθω, μετρείτω τῇ Φύσει 
τὸ γέρας. 

ἽΠ6 Ψογαάβ ὑπηρέτας Χριστοῦ, καὶ οἰκονόμους μυστη- 
ιφίων Θεοῦ, (ὐτοῖ. οὔβεγνεθϑ, ἃγα πηϑϑηῖ Ὁγ τῃς Αροκίίθ 
ἴο οἰεναίβ τῆοϑο ποίη ἢς τηϊσῇϊ βθθ ἴἰο αν ἀθργε- 
οἰαἰοα «αἱ 8, 7.; 4. ἀ. “Εἰ 8 ἃ ρτοδί τηϊησ ίο "6 ἃ 
ἘΠ ἢν οὗ (μτῖϑὲ δηὰ ἃ βίθνναγα οὗ (6 πιγϑίθγιθβ οὗ 

᾿ Ο βω. 

1. καὶ οἰκονόμους μι. θ., ““Δηᾶ ϑἰονγαγάβ ἴ0 ἀΐβροϑα 
δηὴ ἀφθα] οὖ ἐῃ6 Ὀοηοῆϊβ τῃογοοῦ," ῬῬγορεῦὶν τἢ6 
οἰκονόμας νι88 ἴῃ 6 Δαπιρίηδίγδίοῦ, ΟΥ τηϑηδροῦ οὗ ἀο- 

ἘΞ ὙΤῖ8.8}}} 618 16 Γγοᾳφυεηΐ ἰῃ ἴ6 Ὀεϑί ΟἸαβεῖοαὶ ττ [0Γ8, διὰ θερε- 
οἰβ!γ Τπωογὰ. δὲ Ηαδγάγ. 

1 Μροκπηκρι 1} τορύογο ἴἢ6 οὕτως ἐλεη. 
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τησϑίϊὶς δ λ115 (866 ΡΙΡΏΟΣ ἄθ ϑδδγνὶβ 1, 826.) δηά 
{ἰνὰ8 σᾶ ηγ6 ἴο τηθὰῃ δι] Ὠβίγαῖοῦ 1ἢὴ σοηπογαί. Ιτ 18 
ποῖ, Πονγανθγ, ΠΠΘΓΟΙΥ ΒΥ ποθηγ οι 8 ΜΙ ἢ {Π6 ρῥτοςθά- 
Ἰηρ᾽ τοῦ, θυΐ ἃ β[Γοη σοὺ ἀπ ποτα ἀδἤηϊθ οἤρ, δηά 
88 8:1 ροϑι]ηρ ἃ ὈΓΙΏςΙραὶ ραᾶγίὶ οἵ {[6ῖγ τη ϑίθσιδὶ 
ἀϊιγ. Εογ, ἃ85 ΤΠΘορἢγ]λοῦ ψΜ6}1 οὔβογνεβ, ἐδειξεν ὅτι 
οὐκ ἀνοκονομήτως πᾶσι χρὴ τὸν λόγον χορηγεῖν, ἀλλ᾽ οἷς 
δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ, καὶ ὡς δεῖ. 

τς ΒΥ ἴδ μυστήρια (88 Βοβαηιη. ΓΘΙΉΔΕΪ(5) ΔΓΘ πηϑδηΐ, 
ποῖ [ἢ6 δαῪαογαῃηθηίβ οἵ Βαρι βίη δῃα {πὸ 1 οτά β ϑὺυρ- 
Ῥογ, Ὀυῖϊ τῃ6 ἀοοέγπος οὗ (6 (ΟἸὨ γιβιίδῃ τοὶ ρίοῃ, 
τὺ ἢ ἅτ οδἰ θά λίαάοη, Ὀδοδιβα ποὺ σψουϊὰ ἤδνθ 
Ὀθθη υπκπονη ἴο 41} πιθῆ, ἢδα ἢοΐ (ἀοά τγονραϊοὰ 
16. (ὅθε οι. 16, 25.) ὙΠοορηγ δοῖ {{1ηΚ8 
{Π6Γ6 185 Παύα ϑυρροβιίρα αηοέλον ἀσίν; πδιηοὶγ, οὗ 
Ὥοΐὶ γϑνθδ τη {Π686 μυστήρια ΘΔ }}ν ἴο δ᾽}; νῃϊοῖ 
15 παΐ (6 ραᾶτί οἵ ἃ ργυάσδηϊ οἰκονόμος." Βαΐ ῥδΥμρ8 
{818 ορ!ηΐοη 15 ἢοὶ ψ6}} [οαμαθα. οββί ΒΥ ΠΟ ἙΠΟΓῈ 
18 Ἰηϊθηἀ 64 ἤδη ΒΏΡΙΥ ἴο ἀδηοία (ἢ6 ἐοοέκέηθ5 οἵ 
(π6 (ὐρβροὶ ἃ8 ψ δῦ οουὰ ποῖ ἤάνα Ὀθθη αἰβοονοι 
ὈΥ πίθη, Ὀὰΐ ψεγο ΨΠΟΪΥ ἃ σονοἰδίοη ἔγοαι (σα. 
5ο Μαῖὶ. 18, 11. γνώναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας 
τῶν οὐρανῶν ; «Δηἀ οἴζοη οαἰδαννῆογθ. τ'δεα Βρῇ. 6, 9. 

2, ὁ δὲ λοιπὸν ϑητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις, ἵνα πιστὸς 
τις εὑρεθῆ. [18 Μ6]}} οὐβογσνϑὰ ὃν ἀτοίλιι5, (δι {Π6 
ὅ δὲ λοιπὸν 15 ἃ ̓ ξογπιμία, Μ Ὠϊςἢ οἴζαη, ἃ8 ἴθγθ, [- 
ὈἢΪ68 Ὡ0 πῆογρ [ΠΔῃ λοιπὸν, ἱ. 6. εἰέεγπι: Δα 18 ἃ 
ΘΓ σοηηροίνα.Ὲ Ὠοάάταρα ἢ88 ΝΘΡῪ 1Π] 0] οΙ αἰι8] Ὁ 
Ῥγοδοδά οἡ ἰΐϊ8 βθη8θ6. [1 Ψοιϊα ΡῬΑΓΔΒὮΓΑΒΘ: ““ Αηά 
ΠΟΥ͂ (ΓΘ ΘΙ 6γ) 1( 15 γοαυϊτγοα, ἅο. 

Ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις. ΤΠ8 15 (Πουρ]ὶνί ὉΥ 
τοῖν ἴο βανοῦγ οἵ ἃ [,Δἰ1η]5:. Βαΐ 1, 41Π]18Π18 8:6 
τατον τηοῖ ψ{Π|.1η. δι. ῬΑ]. (ὅθε δρρε ἐδ 1, δ(1π|8- 
τηἶ8 Νον. 7ϑβί. ρ. 24.) [{ 56θιηϑ᾽ ἴο 1Ὼ6 ΙΘΕΘΙΥ 8ὴ 
Ηε]]δηἰβιις Ιἀϊοιῃ. Ὁ 

ἘΞ Απα 90 ἰἴἴ ἰ58 οοῃϑἀετοὰ ὈΥ ἴπ6ὸ αγοεῖκ (οτηπηεηϊβδίοτθ, ΠΟ ἰὰν 
ὯΟ ϑἴγεβϑ τ᾿ροη ἰΐ. Ουζ οοιμντηοῃ Τ͵γδηβδίοιβ μάνα Ὡοῖ }}} στεηάογεά 
ἰϊ τιογεοῦετ. ἵἷ πᾶνα τογβοὶ ἢ τεηάεγοα 1 ποι, ἸνὨί ἢ, 1 πᾶ, 18 186 
86η56 δϑοοϊσῃβα ἰοὸ ἰϊ ὉγΥ Μδοκηίρῃι. Ξ 

1 Κιταιιδα ἱπήδεά οοιηραιεθ ἃ ραβϑϑᾶσψθ οἵ ἰβοσγαίεβι[ Βυϊΐ τϑδῖ 
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ΤῊ ἵνα 18 Ὁγ ὅτι, “πα ἃ πηᾶῃ Ἄρργονα ἢἰπη56] 
ΓΔ]. ΤὍΠ.6 ῬΒΙΠ]οΙορίςαὶ (οπιηδηίϊδίοτβ, 88 1.068- 
ὯΘΓ δηά Κταδιιβθ, ἰδκα εὐρίσκεσθαι ἴοΓ εἶναι; σοπὶ- 
Ρϑγίηρ Ηθῦγ. ΝΗΌΣ). Βυῖΐϊ {118 Βθθίηβ8 ροοῦ ρϑάα]της 
ογιἰςῖδπι. [10 8 ρῥ]αίη {πὶ ὈοΙ]} {116 εὐρίσκεσθαι ἀπὰ 
1{Π6 ΝΝΙΚΌΣ ἀγθ [Ἀγ δέγοη ον [θτῖη8: οἡ ΨὮΙΟἢ ροϊπί 1 
15 [ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ πΠ|6 (0 ΘηΪδΓρα. 

ΤΏΘΓΟ ΓΘ ΠΊΔΩΥ Ροϊηΐ8 οἡ ν᾽] ϊοἢ {Π6 ἀν οὗ δη 
οἰκόνομος Δηἀ οἵ ἃ πηϊηϊϑίογῦ οὗ [6 (ἀο5ρ6] πῇδυ Ὀ6 ρᾶ- 
ΤΑ 6164, οἡ ψν]οἢ (ἢ}18 185 ὯῸ ρίασθ ἴο ἀϊὶαῖθ. (δ66 
{πῸ Τ)οςσίτη4] δηα Ῥγδοίσαὶ (ομηπιοηϊδίοῦγϑ, Πα 430 
ΒΔρἢ6].) ΤΠοτο 18 οπ6 ἴο ψῃϊοἢ (Πἢ6 Αροβίίῖα ποὺ 
Θβρθοῖδ! γ ̓πἰθηἀ5 ἰο δάνογί ; δηὰ [15 15. ν6}} βίδιϑα 
Ὀγ ΤΠοορἢγίαςΐ ἔτοιῃ (Ἰιγγϑοϑίοπι : ἵνα μὴ τὰ δεσπο- 
τικὰ σφετερίϑηται, ἵνα μὴ ὡς δεσπότης τὰ πράγματα με- 
ταχειρίξηται, ἀλλ᾽ ὡς ἀλλότρια καὶ δεσποτικὰ οἰκονόμων" 
οὐκ οἰκεῖα λέγων εἶναι τὰ δεσποτικὰ, ἀλλὰ τοὐναντίον, τὰ 
οἰκεῖα δεσποτικά. 

8. ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν, ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ. 
ΤΠ6 οἰ ουμηβίδησθβ οὐ {ῃ6 (ΟΥητδη ΟΠυγοῖ δΓα 
ἤδγα δ] δανεγσίθά ἴο Ὀγ (πγγϑβοβίομῃ δηὰ "ΠΘΟρΡγΪ. 
ἤτοι ψν]ο86 18 Γαι οἢ8 6 ἃγα ϑυρρ] 6 ἀ ψ 1} τηδίο- 
ΓΙΑ }5 ἴογ ϑῃονίηρ (ἢ6 ΑΡροϑβιε᾽8 ἀγιἴ, ἀπ ἐγδοίηρ (ἢ6 
σοπηθσοίϊοῃ, Μψηϊσῆ φθοιηβ {Ππογοίογο ἴο 6 {ἢ}18 : “" Βυϊΐ 
ὙΠΟ Π6Γ γοὺ ΜΠ 81 ἴῃ Ἰαάρτηθηΐ οπ Ρΐουβ δπὰ Ζβϑᾶ- 
Ιου πη !8ἴ6 Γβ Μ01}} ἈΠΡΘῚ 6 {6 ῥγαίβα οἵ δάεϊην, 1 
ΠΘΙΓΠΘΓ ΚΟΥ͂ ΠΟΓ σᾶΓα.ἢἢ . 

. Εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν. ΤΠ8. ρῆγαβθ, (δρ6}} δηὰ 
Οτοίϊ5 γοιηδγῖ, 15 ἴστοη ἴῃ Ηοῦτ. ὩΝΌΡ. 566 “Ζοῦ 
1ὅ, 11. 2 Ῥαγ. 29, 84. Ηδρᾷ. 1, 9. ; εἰς πὰ ὃ ὈεΙηρ 
τοἀυηάαηί. Οὖ γαί[θγ, ρϑγῆδρβϑ, {Π6 β6ῆη86 οὗ (6 
ῬΓΘροϑιίοη ἴῃ τΠδὲ ρῇγαβα δὰ τοῦ ομέ. Ἐοβθηπι. 
δηα Κγδιιβ6 σοιηραγα ΤΠδιηβι, Οταῖ. 10. ἃ παρ᾽ οὐδὲν 
ἦν καὶ ἐν Φαυλῴ ἀνθρώπου ἀποτεμεῖν κεφαλὴν. 

8. ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ. Μϑηγ (ὐοπμδηίδίογϑ, 
485 Οτοί. δηά Βοβοηῃ)., 1ηἰογργοῖ ἵνα ἴῸΓ εἰ. ὍΤΉΙ5, 

ἷς ποῖ ἴο ἴπα ρύΓροβα, 85 (86 νοῦ 8 τηθγεΐγ ἰὼ (ἢς δοιϊνε ἰηδηϊίἶνα. 
Ῥγειοίεῖη, ᾿πάθοά, το 5 ΘΡΡροϑίϊεἷγ αιυοΐοβ 8016 ραβϑϑδρθθ ἔγοῃ) 
Αγ δι α,, Οδίεη, δὰ ϑδεχί. Ετηρ.; αἵ Ποῖ ΠΟΡ ἀγα (ἤοςξε αυϊία ἴο ἴῃς 
Ῥυγροεό, 
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ΠΟΥΘΨΘΓ, 866Π18 ἴ00 ΔΙΌ ΓΑΓΥ. [ἐ ἰ5. [ὉΓ ὅτι; 85 8. 
θεΐογσθ. ΤῊ 86η86 πιδὺ 6 {ἢπ18 ἜΧΡΓΘββθα : -“ Τηδί 
Γὁβου!ἃ Ὀ6, ἃ8 1 Ἰϑᾶσῃ 1 δίῃ." ᾿Ανακρίνειν ῬΓΟΡΘΙΙΥ͂ 
ἀδηοίεβ ἴο δχϑιηϊηα [6 αι }1{|68 ΟΥ̓ ΔῺΥ τῃϊηρ᾽ οΥ 
ΡΘΐβοῃ ; δηᾶά ϑβοπηθίϊπηθ8 ἰΐ ἀδηοῖοθβ, 848 ἤθγθ, {π6 
γοσμέξ οἵ τῃαιϊ Ἰυαστηρηΐ, ὙΠ ΘΙΠΟΓ [ῸΓ ρΓδ186 οὐ ὈΪΔΠ6. 
Νον 16 τοῖο οἵ {ἢ ἀνάκρισις του, ἴῃ (6 Ρ41}- 
"πὶ, θ6 ργαΐδε; ἴῃ τῃ68 ὉΠ}. ονγογβ οὐ Αρο]]οβ δπὰ ([6- 
Ρἤα8, δέαπιθ. Το βοΐθη {116 ΒΘΘΠΆ Πρ’ ΠαΓΘἤ 685 οὗ 
1185, 16 Αροϑί]6 δά 48 : ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας, 1. 6. 
“ὉΥ ΟΥ̓ΔΩΥ πιαη᾿5 Ἰυάρτηηθηΐ.᾽ ἼΝ ἡμέρα 18, ὉΥ͂ ἃ 
Ηεθτγαδίβηι, ϑεὰ ἰο ἀδηοίθ 4 ἄαν οὗ πμαρνθηὶ δη 
ΒΡ. )μαάσηιοπέ.Ἑ δὸ (Π6 [,Δἰ}Ὼἢ αἴσογο αἶοπι. . Τὶ 
ἴδ 06 ουβογνοά, ἴοο, {παΐ ἀνθρωπίνης 15 ΘΙ ἢ Δ.1ς 8}. 
0 [Π6 δγτγιδο Νϑγβίοη : “ὁ διιξ Δ 10 ΠΟ ΠοπΊ1Π15.᾿" 

Ιῃ ογάδγ δρδίῃ ἰο βοΐδηῃ (ῃ6 βθϑιηἱηρ' ἀγγορᾶποα οὗ 
{Π18, 6 δά 8: ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω ; ὙΠΙΟἢ 
ΟΣ ἦ8. ΕΟΒΘΠΠ). ὈΔΓΔΡΉΓΑΒΟΒ ἰἢπ8: “1 σδηηοῖ 80 
7υἀρα τγ86} ἢ, ποὺ σὴ 1 νϑηΐζυγα ἴο 880 [ὉΓ ἃ σοῦ- 
ἰδ ηγ, ΠΟΙΠΟΙ 1 8Π| ΒΌΡΘΓΙΟΙ ΟΥΆ᾿ΠΓΌΓΙΟΓ ἰο [ἢ 086 
ἢ οπὶ γου {ΠῚΠΚ ΒΌΡΘΓΙΟΥΙ ΟΥ ἱπέδγΙΟυ ἴο πη6.᾽᾽ δοδοοίί. 
οὔβογνθϑ, (ἢ (ἢ6 ΑΡοβέία νϑθηΐυγοβ ἢοΐ ἴο ἀο {{118, 
βίης 8ι0ἢ Ἰυάρπίοηΐς 18 δρί ἴο 6 ννῦρϑα Ὀγ 836] ἰονθ. 

4. οὐδὲν γὰρ ἐμαντώ σύνοιδα. 'ΓΠΙΒ 185. ΨΜ6]} ρᾶγᾶ- 
ΡὨγαβθα ὈΥ τοί. 85 [0]]ο 78 : ““ ΕῸΓ ἐποιρῇ 1 δὰ ηοί 
ΑΨ ΆΓΟ οὗἁ ἢανίηρ ον ὺ ἀοῃθ ΔῺῪ {ΠΙηρ' σγοηρ 1η΄ {ἢ 6 
ΤΩΪΠΙΒΕΓΥ σοιητη 64 [0 π|6; γοί 1ξ ἀοο8 ποῖ [οϊ ον 
τῃδι 1 δῖ δηίίγοὶυ ἴγθο ἔγοπῃ ὈΪδγ6. ΑἿ οὐδὲν {Π6Γδ 
18. (88 15. α8ϑ0.8] ἴῃ δι ΡἤΓα868) 8η δ! ρβὶ8 ((Ὠτουρῆ 
ἀε]οδοΥ) οἵ κακὸν ΟΓ φαῦλον ; 88 ἰῃ {Π6 [ ,αἰἴη πὲ σοη- 
δοὶγ 6 δὲδὲ : οὐ οἵ ἀδικὸν, ψ ὨΙΟἢ 15 βοιηρίξηθ8 δμρρίϊοα ; 

Ὁ ΑΘ Ὡν ἰῃ 706} 1, 15. 9, 1. 11, 3. 4,19. Μεϊ. 8, 19. 6. 37, 
13. “οῦ 44, 1. 

1. 80 Ομνυγϑοβί. (οἰϊὰ ὃγ τοί.) καὶ τί δήποτε, εἰ μηδὲν ἑαυτῷ 
σύνοιδεν, οὐ δεδικαίωται : ὅτι συνέβαινεν ἡμαρτῆσθαι μὲν αὐτῷ 
τινα ἁμαρτήματα, μὴ μὴν αὐτὰν εἰδέναι ταῦτα τὰ ἁμαρτήματα. 
Απῇ 8ο ΤπεορὮγυ]. οὐκ εἶμι καθαρὸς ἀπὸ ἁμαρτίας" εἴκος γὰρ ἡμαρ- 
τῆσθαι μὲν μοί τινα, ἑμὲ δὲ ἀγνοεῖν ταῦτα. ΓΠΕΥΟ 18 ἃ 5} Ὁ δε - 
«θη ἴῃ φαηεβ 8, 4. “ [ἢ τηδὴγν ἰπίηρϑ νγ οδεηὰ 4}. Απάὰ αἷδο 
οἠε ἴῃ ΟἸδμ. Αἴεχ. Βροντῆς ἀκούσας μηδαμῶς πόῤῥω φύγῃς, μηδὲν 
συνειδὼς αὑτὸς αὐτῷ, δέσποτα. 

ΥΟΙ͂ ΥἹ. Χ 
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83 ἰπ (6 οἵ Ηο]οάον, Ατὶβίορῇ., δηὰ Β]αῖο, 
οἰ(οὐ Ὀγ νῷ ἡ ὯΟ [48 σΟΡΙΟΙΒΙΥ ἐπκομόσοι {Π6 υδ6 
οΟὔἽΠ6 ψοσγά, Ὀοΐἢ ἴῃ σοηδβίΓιοίίοη απ βοῆ86. ἴῃ (Π6 
θε8ί Οτοεῖκ ψγιίογθ ἴπ6 νοῦ 868 δὴ δςουξεῖϊνα οὗ 
186 τὨϊηρ, δηά ἃ ἀδέϊνε οὗ π6 ρεγβοῦ ; (πουσῇ βοιῃθ- 
(πγ68 (Ὡς δοσιιβαίνο 8 οἱ 66, ἔγοιι 6}11}0515 ; 88 1 
ΩΡ] ̓ς. οα Ερίοϊ. 276. (οἱ6α Ὀγ ὙΥ εἴ8.), ψῃϊς ἢ Ρ85- 
δΑβο 1 ἱπίγοάμπσς οἢ δοοουῃξ οἵ (ὴ6 βθῃςπιρηΐ : ὃ δὲ 
ἀπολογούμενος, καὶ μὴ τῷ ἑαυτοῦ συνειδότι ἀρκούμενος, καὶ 
τῇ κρίσει τοῦ πάντα εἰδότος θεοῦ, δῆλός ἐστιν ἀρέσκειν ἀ»- 
θρωποις βουλόμενος. 

4. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμιοιι, ““1ἰ ἀο658 ἠοΐ, Ὠοτ- 
δνϑσγ, ἕοϊϊονν {(Π810 1 δὰ Ἰυδι8ε, δηὰ ἔτεα ἔγοαι 41] 
δ]5π6." δ᾽ ἐν τούτῳ ἴῃ ὁ (ον. 8,4. ἊΑῃὰά 80 δικ. ἴῃ 
Αοςῖβ 19, 80. αηα οι. 6, 7. 

4. ὁ δὲ ἀνακρίνων με, κύριός ἐστιν, “ Ὀυΐ ψΠείπεΓ ] 
ἄεβογνς ῥγαῖβα, οὐ Ὀϊδεηρ, (μαὶ χηυβί ὕες ἀδοίάοα Υ 
δηοίδοι Ὀεΐηρ. Ηθ (πὶ Ἰυάρσοι τη6 18 [86 1ογα." 
ΜγΥ ον Ἰπάρο, οὐ ἢ6 δίομε ἰδέ δίῃ ἃ σίρῃς ἴο 
γυᾶρε π|6, 5 ἴπΠ6 1ωοτα." 

ἢ ἄῦονα Δρρϑδγβ (ο ὃ6 ἐδ {Γ 6 β6εη56 οὗ {(Π15 
τηοδί ἀΠ δῆς} Ῥδβϑασθ, οὐ τ ἢ]ϊοἷ. (οιηπηδηίδίοσβ, Ὀοιἢ 
Δηοϊοηΐ δῃη4 τού οΓῃ, δῖ [{{||6Ὺ ἀρτεθρά. (1γ5., 
ΤδΒΘοΟρἢΥ]., ατοί,, δηὰ Μδοκοϊρηι, ἤδνο ορτεχίουϑ!γ 
ῥα] οὰ ἴῃ {Ποῖὶγ φηάδανουζβ ἰο ἔγϑοο (ἢ8 Β6η86. 

ΤΠθ ψογάβ ἃγὰ ἰῆυβ 40} Υ φῬαγαρῃγαβεοἁ ὈὉγ Τδο- 
οἀογεί : Τί γὰρ λέγω τοὺς ἄλλους ; ἐγὼ τὰ κατ᾽ ἐμαυτὸν 
ἀκριβώς ἐξιστάμενος καὶ τοι παράνομον οὐδὲν ἐμαυτῷ συν- 
εἰδὼς, οὔτε κρῖναι ἐμαυτῷ, οὔτε ἀθῶον ἐμαυτὸν ἀποφῆναι 
ἀνέξομαι" ἀναμενῶ ὃε τὴν τοῦ ἵκυρίου νῆφειν: μηδεὶς δὲ 
οἰέσθω ἐναντίον εἶναι τὸ, οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι, τῷ 
οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα" οὐ γὰρ ἐστιν ἐναντίον, ἀλλὰ ἀκό. 
λουθον" συμβαίνει γὰρ πολλάκις καὶ ἀγνοοῦντας ἁμδιρτάνειν, 
Ἶσον εἶναι τοῦτο καὶ δίκαιον ἡγουμένους" ἀλλ᾽ ἑτέρως ὁρᾷ 
τοῦτο ὃ τών ὅλων Θεὺς. 

ὅ. ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε. Τῃ6 ΑΡΟΒι]6 ἴδ Κ68 

Ἐ τοί δ ρΑΓΑρΡΉΓΘβοδ ἰΐ ε “ ἴ6 δοῖ, αιιΐ! ἀείοοιἑδ ἢοη δοιὶ δ 85» 
ἴυπι, δε εἰ οορὶ ἰΑἰοηΐδιι89 Θχδοιϊδεϊ αι, εἴ ἀ6 τη6 εἰ ἀς 8]1}8 χυκὶϊ- 
εἴυπι ἔετγοῖ." ΤΒΘΟΡὮΥ, ὁ δὲ Κύριος μόνοε ἐστιν, ὁ ἀκριβῶς καὶ 
ἀσφαλῶς κρένων. 
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(819 ορρογίιπίίν ἴο ἱπουϊσαίθ οὐ [ἢθπι βῃ ἱπιρογίδῃς 
Ιθββοῆ. ““ Ῥᾷ88 πο λυάδριποηΐξ οΥὐ ἀδοϊ6α ορίηϊοη Ὀ8- 
ἔοτα {Π6 {1π|6 οὔ Ἰπαριηδηΐ, πδτηθυ, (ἢ στγορέ ἀαν νη 
ἴ5 ἐχρίδίηρα ὉγΥ 1ῃ6 νογάβ ἐ] οσίηρ, ἕως ἔλβη ὁ Κύ- 
βι0ς), ὨϑίηΟΙΥ, (86 1 ογἀ 8 δοοοπά δάνθηϊ ἰο 6488 
1Π6 νον] α.᾽ 

νειν ῖΒ ὮδγῈ ῃ86α [ογ ἀνακρίμειν. 
οϑὲ (ὑὐοπιεηθηίδίονβ ΘΡΡΙῪ {Π6 ψοτγάβ βο] εἰν ἴο (68 

ΟΆ56 οὗ Ππἀρτηθηΐ α8 ἐο ΡΥΕΪΘΥΘΉΟΘ γεϑρφοξίηα ἐφαρἤογ 5, 
Βυὲ (86 Αροβεὶθ, ἀου{1688, ἱμεΘ Βα ἡ ἴο φοιοῖ ὑῃοΓ 
δι 8η δάἀτηοηϊίοη οὗ υπϊνογεαὶ δρρ]!]οδίίοηῃ. 

ὄὅ. ὃς καὶ φωτίσει --- καρδιῶν. Φωτίξειν ἤθΓΟ φΙφὩϊ- 
ἢθ5 ἴο ὀνης ἰο ἰϊρἀξ, ἰὶ. 6. 1ῃ ἃ ΡΟΡΌΪΑΓ 86186, ἱ. Β. ἴο 
γιαΐο Κποιυη (45 δυϊάδ8 δχρίδι 8). Βυ τὰ κρῃπτὰ τοῦ 
σκότους ὅτα τηρδηΐ ἐῤέηρο δίαάφῃ ἐπ ἐἕδα ἀδαγέ; 88 18 
ἐχρί δορὰ ὈὉγ [86 ποχί οἰδιι56, ἢ ϊοἢ 18 ΟΧρΙβηδίοσυ οὗ 
πε ρμγϑθθάϊηρ : τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν." ΓἢΘ ΒοΏ86 
οὗ (6 ραββαρα ἰβ8 δ γα ὶν 1}1υϑίταίαα ὈγῪ ΟὨγγθοϑβί. 
δ ΤὨΕορΡἤν!. 

Βάαβθημ). ᾿ΓδΙηἶκ8 (Αι τῆς Αροϑῇϊθ πἰηΐβ δὲ 5οῇῃ16 
δν]} σοιη56}8 ἀῃ ἃ ρ͵ΔΏ8 οὗἩ ἑπονείίοη8 ἴῃ [6 (Ἰοτίη- 
ταίδη ουγοῖ ψ ἈΙΟἢ Πδά οί γεῖ σομῃς ἴο ᾿ξ. Βαΐ 
(18 ΒΒ6Π18 γθοδγίουβ δ8α ἀομθέξι. 

ὅ. καὶ τότε ἡ ἔσαιωος γενήσεται ἑκαστῶ ἀπὴ τοῷ Θεοῦ. 
ΤΆ ποσὰ ἔπαινος 15 ΠοΓα (86 οσοαϑίοηδ!}}  οἰβθν ῃ6Γθ) 
966] ψ τ 8 γοίεγθηοα [0 118 ὈΥΠΊΔΡῪ 86η86, ΝὨΙΟΪ, 88 
20 ἰΒ. 4 ψογὰ οὗ μι 18 βἰροἰβοδίϊομ, 18 Β΄ ΠΡΙΥ ΠΥ 
βυιθ᾽β ἐλαγαείον, τοδαὲ δφ 6 ἐϊπαμφὴξ οἱ, ψΜῃθίΠοΥ ἴῸΓ 

ἘΞ Οὗ "Ὑὰ ΓΔῪ ΒΌΡΡΪ βουλεύματα. Τῆς Ἑοοπιρείς ῬὮΓΑθα ΟΟΟΌΓΟ 
ἐῃ Ὠίοηγθ. δὶ. 10, 10. ἡ δὰ τοῦ διαμονίον---- τὰ κεκρυμμένα βον- 
λεύματα εἰς φῶς ἄγει. 

ΤὨρ ΡῃγβΒθΟΪορΎ ἰ6 ἐΠ]ψείγαῖο ργ Ῥεἴδ, ἔγοσῃ πᾶν ΟἸ δοίοϑὶ 
ἌΒΠ6δ; 88 ΑΙβεῃ, 699, ἐξὸν σιωπᾷν, κᾷν σκότῳ κρύπτειν τάδε. 1}10- 
ὩΥ8. ΗΔ]. ὅ, 84. τὰ κρυπτὰ εἰς φῶς ἐξενέγκοντες. Αγγίδῃ, Ερ. 1, 4. 
ἀληθεία» φωτίσαντι καὶ εἰς πάντας ἀνθρώπους ἐξέγκωντι. Τὸ ΜΏΪΟΒ 
[ ᾳφεὐὰ Ὠΐοῃγε. Ηα]. 820, 44, ἐξοίσει εἰς φῶς τὰ κρυπτά. 1 ἸΌδη. ἀρ 
ὍΪΟ. πεοα 70}. 1ὅ. μέχρις ἂν εἰς φῶς ἔλθη τὴ κεκρυμμένα. 50 Πγῖ. 
κἈ. 8}}. (9 ΜογομΣ) πολλὰ δ᾽ ἄλλα φανεῖ χρηΐϑων» (8ὶ ν6}11) 
δορὰ. Α). 646, ᾿Απανθ᾽ ὁ μακρὸς κἀναρίθμητον χρόνος φύει κρυπτ' 
δ' ἄδηλα, καὶ φάνεντα κρύπτεται. . 

Χ 
"Ὡ-- 
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δοοά οΥ 6Ν]] ;"Ἐ απὰ αἷ8ο, ὈΥ̓ δὴ ἢὨγρα!]αρσο, ψῇδΐ ἰ8 
δαϊά οὐ ρῬγοποιμποθά Ὅροῃ Ἢ ἐδτς π ἔο Η 5υςῖι. 
ἐπαίνους" τὰς κρίσεις. [ΓΘ (ΟΠιΠπηΘὨϊΔΙΟΓΒ ΠΟΙΊΡΆΓΟ ἃ 
Β|Π118Γ ι.86 οὐτἢδ [,δἰιΐη εἰοσίμηι, δηά, ἱπάδθοα, τηοϑβὲ 
Ἰδηρσιαρθθ ἤᾶνα ΠΠΔΏΥ δυο ψογάβ8. ὙΠΘορἢΥ. (1 
«πη Κ, ἴγοιι (Ὁ γυϑβοϑί.), 85, ψ ἢ σγοδί ἰδϑίθ, ροϊηιοά 
ουῦύ ΨΥ [Π6 ΑΡοϑβι16 υβ6α {Π|516]10π},7 ὨδπΊογ, τοι ρὶὶ 
ἀσ]ιοδοΥ, εἰς τὸ εὐφημότερον ἀπέθετο τὸν λόγον. ἽΓἢ]5 
Ἰάϊοπι Ὀοΐηρ δάτη! ἰο4 Ὀγ ἴῃ Ὀοβί (οιητηθηίδίοιϑβ, 
Ὀοΐἢ δηοίϊεπί δηὰ τηοάσγῃ, ἰτ 18 βίγαηρσο [πηι ὨΓ8. 
Ὗ 6118 δηὰ Ἰ)οάάγ. 5Βῃου ἃ ἢανα δαορίοα τῃ6 νυΐϊρᾶγ 
8η4 ὉΠοΟΓΙσοΑ] ποιΐίοη [δὲ 11 5] 685 : ““ ΘΝΘΓῪ τηΔῃ 
8[|.8}} τϑοεῖνα 9 γαἶδα (Ὠδηλοῖν, {ΠῚ Μοῦ ἢ6 ἀ6- 
Β6Γν68.}᾽} 

Νοηθ οὗ τ1πΠ6. (Οπιτηδηίδίοτθ, 1 {Π1ηἶκ, τοιηαγῖκ {6 
ἔοτοθ οὗ {Π6 αγέϊοίο, Μ ὮΙ ςἢ ἤοΓΘ, 88 οἴη, Ξἰδηἀβ [ογ 
{Π6 ῬΤΙΟΠΟΙ ῬΟββθββῖνο : “" ἢΐ8 ἔχαιϑος, ἐδο ἔπαινος 
«υλλοῖ, ζαξία ἐο ᾿ΐηι." 

6. ταῦτα --- μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν, “4 {686 
τηϊηρ8 (ηδπλεῖν, “4 ψῃϊοἢ 1 ἤᾶνα πον ντγι θη, οἡ 1ἢ 6 
ΔΌΓΠΟΓΙΥ οὗἉἨ ἰἜρο 6 γβ,᾽" 8, 85. 564ᾳ4.), 1 'ανθ 'π ἤρσιιγα 
ΔΡΡΙΙοά ἴο πηυβεὶῇ δηὰ Αρο]οβ, ἴῸΓ γοῦγ 8868, [ῸΓ 
γοῦγ ἰπϑιγηοίίοη :" 4. ἅ. “1 ἢανα Ὀγοιρῆὶ ἰογναγά 
{15 10 ΒΥ ΟΜ ρογβοη, δηἀ {μαὶ οἵ Αρο]]οβ, 88 1 
δι 8 8414 οὗ οὐδεγβὲ ψῇοπι 1, οι οἵ ἀ6]Ϊσ8ογ, 
ΓΟΓΌΘΑΓ ἴο ΤΠ ΠΟΏ, ΨΟΓΘ ΔΡρ]ςΔΡ]6 ἴο τ8." δὸ (6 
δγτίδο νϑυβίοῃ: “Ηφο ροϑὺ! ἀ6 ρεγβοηᾷ τηθᾷ οἱ 
Αρο  Πη6." Αηά 80 Τπεορῇγί. δὰ 1 Ππδθοάογοι. διυςῇ, 
ἴοο, 8 {Π6 ἱπίογργοίδίοη δαορίοα Ὀγ Οτοῖ., νῆο ρᾶ- 
ΓΆΡΓΆΒ68 : “ Ουϊᾶ ἢ] νοϑίγιὶ Ἰ)οσίογοβ τη60 οἰΐδπ οἱ 
ΑΡροΙΪο ποιηΐπα αὐϑυϊιηίγ, ἴῃ ποβίγᾷ ρογβοηὴ 1513 

ἘΠ νΒ]ΟὮ ΤΏΔΥ δ σοτηραγοά ἔγουχ ΤἬΘΟΡὮ. ϑϊπ), 106 κ. ἐε τὸ 
φανερὸν τὰς τῆς ψνχῆς ἐπιβουλὰς οὗ παρεδείκννε, Πα Γα ἔον ἐπιβον- 
λὰς ἴ νοιυ]ά γεδὰ ἐπέβολας. 

1 Απά {Π|5 ἔγοπη 18 ΟΥ̓́Θ αἶνος ρῈΓ αἴω, απαΐο, ἴο ες Ζροζεν 9; 
τ ἢ 1 8η} δυγργιβοὰ ἴΠ6 Εἰ τΩΟΙορ δἴ8 ΒΟ ἡοΐ ἢανο ϑεδῃ. [ϑηπορ 
[88 ὮΘΓΕ, 88 οἴῃ, γοδε βδὰ ἢ νῦῪ δεπ)ς οὗἩ δοϑυ γα (γ. 

Αἰηοηρ ἴπεθϑε νογβ οὗ πηδαάϊς οἱ κηὶβοδίίοη πιᾶὺ ὃς6 τεοκοιοὰ 
ποινὴ } 88 1ὴ Ῥὶηά. Νεῃ). 1, 107., νυ θο τα ἴτ 8 88} {παἰ ἡσνχία ͵δ (δι 
καμάτων μεγάλων ποινά. 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΙΝ. 900 

οδίοηάϊ, φυὰτπ) τιοάοεοίὰὲ ἀθ 86 ἂς 46 8118 1 σᾶ Γ6 
ἀεθοδηΐ : αιιδηζατηᾳι6 σΌΓδΙα ρΈΓΟΓΘ νΟϑ(ΓῚ οἱ ρδοΐβ.᾽" 
Απάᾶ Ὀγ ἥεῖβ8., ψῇῆο ρᾶγαρῇγαβοβ: “Ηδο αι ἀδ 
δυοίογιῖδί6 ἀοσίογιιι πηοάο βογίρϑὶ, δὰ πὶ εἱ Αρο]ῇο: 
ἰγδηβίμ!ϊ, 4005 ἀοςσίογοβ ὑγηοϑ μαι 5.18 (Βιιρτὰ 8, ὅ 
ἃ 6. οἱ σοῃγῃ. 1. ἡμᾶς) ποη υἱ νοβ ἀοσογθίῃ, ᾳφυοπΊοάο 
ΠΟΒ8 β΄ Θ586Ὑ 118, 1ἀ Θηϊ ΟπΊηἸὈτ.5 Ὠοΐμπὶ 6 ; 864 τ. 
ὨΟΒίΓΟ ὀχθιίηρ]ο σοπηραγαγοίῖβ διιοσδηϊ δηλ ρβϑιυάο- 
Ροβίοϊογιυμη, 401 86 [αἰβὸ δοίδηϊ τηθοὸβ ναὶ Αρο]ῇο ἀϊ5- 
οἱρυΐοβ 6586, οἵ 1η16]Πρ τοι ῖβ, φαδηζιπ) τηΟΓ685 1] οσατα 
ἃ ὨΟΒΕΓΙΒ ἀἸβογορϑηΐ. ὃ, 19 ὅς ὧ0. 2 Μδοςο. 9, 12. 

Οὐβοῖβ, γοίδγγίηρ ἴο 1, 8., ρΡυγβιθ δηοίῃογ πιοάθ οὗ 
Ἰηἰογργοίδιοη, δηα τπηδιηΐδίη τῃδί {Π6 ΑΡροβε]6 πηθδῃβ 
ἴο 88Υ, {παι ἢ Ὠϊπ15611 Ὀγοιρης ἐογιναγά (ἢ6 ἀ!8556η- 
810η5 8η4 50 ϊϑη8 ἰῇ [ἢ6 (οΥηζῃδη οἰ γαῖ, 80 τῃαῖ 
1 τρῇς βθοϑῖῃ {π4{ ἢ6 δῃ ΑΡΟ]]Ὸ8 ψοσα ἴΠ6 δυίῃοῦβ 

᾿ οὗ ἴδ, ΔΙ Πουρῇ ὑπο γ ψοεα τπ6 ἔἀσίθϑὶ τοπχονοὰ 
ἴγοπη ΔΏΥ 81:0} οἰαγδοίοσ. ΒΒ (Π8 Β66ῃ8 ΝΟΓῪΥ 
ἢάγβῃ. (ὅ66 1Π6 Ὠοΐξα ΒΌΡΓΑ 1,12.) Μετασχηματίξειν 
βρη ῆθϑ ργόροῦὶγ ἴὸ σἤδηρα Π6 σχῆμα οΥ ὨΔΌ1" (88 
1 ὅδ. 28, 8. δηα ῬΗ1]. 8, 21. δηά βἰβθν 6 γ6) ; δηὰ ιἴ 
866 18 ἴθ γα τη  ΔρΠΟΓΙΟΔΙΥ ΔΡΡΙοα ἰο σπδηρίηρ [Π6 
νηὶ Ὁ" δρεοοὶ, νι ὶςοΐὶ 18. 4180 οδ]]δὰ ὈὉγ (6 Ββοίοτὶ- 
εἰδη8 σχῆμα. ὅ66 Εγησϑι [6χ. ΤΘΟΒ. ΒΒοι. 

᾿Απολλὼ, ὙΠα οἷά ἔογσιῃ οὗ τῃ6 δοςυϑβϑαίϊνε ἴογ 
᾿Απολλώνα, οἡ ψὨϊσοῆ 566 Μη. α΄. αζσ. 

6. ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν. 
Ι͂ὴ τ6 1τηἰογρτγοίδοη οἵ {ἢ 686 ψογτὰβ (ὐοτηπηδηϊδίοῦβ 
ΨΑΓΥ ἴῃ Ορίηίοη. Μοβϑῖ δηοίϊθηΐ δηὰ τηοάδγῃ ΟὨ 68 
(α6 [6 ἴο πηθδῃ “ ὈΘΙηρ' 186 ἄρον ψῃδί 15 ψγῖῦ- 
16η, Ὁ νιΖ. ἢ δογρέμνθ, Ἰὴ Μ Ὦ16]} ἃΓΘ 80 ΤηΔΩΥ δ(- 

ἢ 80 ατοῖ. ““ Μετασχηματέδειν φῥτορτῖδ εδἴ πιμέατα δαδὶέμπι :- αἱ 
Υἱάσθσα εβὶ 1 ὅϑδπι. 98, 8. [πάδ ἰγαηδίδγίυν δὰ ὀγβ(]οηθπ), 4τι8 δἰυα 
νἱάοίυν ἀΐσογο, αἰϊαά ἰμηυΐ : σου) υϑτηοάΐ Ἰοουϊοθ8 νοοδσὶ ἃ γεθοὶβ 
ϑοϊεηῖ λόγοι ἐσχηματισμένοι, 4.88 οοπίγουυθεγεὶαϑ Πρ ιταίας αἰχὶϊ Ουΐη- 
ΕἸ 9, 11. εἰ ἤσωεγας ϑυοίοηϊιν Ὑεβραϑίδηο οἵ δοηίαηο : Ηἰε- 
ΓΟΠγΙηυ8 ερἰοίοἶα δύ. Δἂ Κυβηυπι. ῬΠἰ]οδίγαϊιβ ἀ6 Ηδσοάς Δἰιΐοο, 
σχηματίσας τὸν λόγον, ρυγταϊὰ ογαϊοης υϑ08. ΟὨγγδοβίοσωηυβ ἂς 
Ὦος ἰοοο δρδῃβ πῃ ϑο 0 η6 δ ἤθη νυ] ρθη α}8 ρεσοὶ(9 : συνεσκέασε 
τὴν κατηργορίαν." ϑ0ο΄ αἶθο ἢοάάτγ. δηὰ Μδοκη. 

1 Τὸ νΒΙΟ ρυγροβα (6 ζΟΙ]οννίπρ; Ῥαβδϑροδ ΔΓ νΘΓῪ δρροβῖίε : 
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το οὨ  ἐση5 δηα ΘΧἢυτίδεῖοπβ ἰὸ λανέέψ, Αηά (πὲγ 
Γοηδτῖς (Πα γέγραπται 15 Οἴδἢ δο υβοὰ Ὀγ ἰῃξ βαοσγοά 
ὉΓΠΟΓΒ. (ὅ66 ὅτου) ΓΗϊ5, ποπανεγ, ἢδ8 Ὀδθη ὈΥ͂ 
οἴδιογβ (πουρσμέ μαγβὴ  δηά {Π0γ ἴ8Κε {πΠ6 ὃ γέγραπται 
ἴο ἸΏ6Δ, ““ δι ἢδ8 Ὀδοη τὙείθη ἴῃ ἐλὲς ρέεέζε." 
80 Ἕἴο]]., 7υδί., νογβί., Μεηοοῆ., δηὰ ϑειιΐίοσ. Αηά 
(818 ορίηΐου ἢδ5 Ὀδδη δοὶν ἀδίδηἀεά Ὀγ ΕἸδηον, Ηδθυ- 
ἴη8ῃ, οἰ, δῃὰ οἴδοσβ, δηὰ ἱβ δἀορίεα Ὀγ Βοῦάε., 
Μεδοκηιρῶξ, δῃὰ τηοβὲ γοούηΐ [πο γργείοσε ; 8η6, Ὁροπ 
(ἢ 6 ψοἷθ, δοθβ ἰὸ Ὀ6 (Πα ὃδοϑι ἰουηάδ. Τα 8ῃ- 
εἰδηΐ Εδίμογβ δηά ατγθοκ Οοπιηηθηϊδίογα, 00, ΓΏΔΥ Ὀ6 
σοῃϑίἀογοά 848 ΓΔ νου ΓΘ Ὁ ]6 ἴο ἱξ, 5βίηςα (Π6Ὺ ἫΝ ὯΟ δι γε 88 
ΟΣ γέγραπται, ἋὮ]Οἢ ΠΟΥ σογίδ ὩΪγ που ἃ πανὰ ἀοπὸ, 
ἢ,8α {Π6Υ δΔαορίοα (ἢ 6 δίδοε ἰητετργοίδιο. 
Ὕ γοϑρεοῖ ἴο {Π6 ρον.» {Πο86 πῇσ δᾷυρὶ [Π|5 

ἰαέξεν' ἸΏϊΟΓργοίβι]οα ἀδεῖρη ἴο ἱξ {Π6 88η86 ἐμ δΣ 
ἐ486, ἔο δὲ ρΡεγεά "Ρ; ἰηῃ ὙΠΙΟὮ ΒΘΏ86 {πΠ6 ψοτχα ἢ 88 
οἴη δῇον ἴἴ δὴ ὑπερ. δ66 [6 ὨυϊΊΘΓΟΙΒ ΘΣΘΙΏΡ 685 
οἰϊοὰ ὈγῪ ΕἸθηοσ δηὰ Ἧ εἰβ. 

θ. ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. 
Τοῖς οἰδυθα 18 δχρίοββοά ἰῇ ἃ βοιηονδὶ υπυδβ04] 
ΤΩΔΏΠΟΙ. Ηθδησθ οἢ ἰΐδ πηδδηίημ [ηἰοσργοῖοσε αἰξδσ. 
τ Ὧν 6 ἰταηῃδίδιθα : ““ (δῇ ὯῸ ΟὯ6 ΠΔΥ ΡῈ νυϊεὰ 
ὮΡ, ΟΥ ρῥγουα οὗ ογ΄ οὔ δοοουπί οὗ, δΔΏΥ ΟὯ6 ἰδδοῖοῦ 
ἴ[ο ἰδς ῥγχγοϊυάϊςβ ὈΥ δῃοίμογ."" (δὅ66 Ἐοβθηπ. δηὰ 
Κταυβ6.) Γἢΐ8 δγῃίαχ (ὩδηλΥ ἴπ6 παϊςβιϊνο ἔογ 
(6 δυθ)υποινθ) 18 ΝΕΥῪ ΓΑΓΘ : γεί ἰΐ 15 ἀοἰξησεα ὮΥ 
Κγρκο δηά οἵἴποῦβς που ρὮἢ ρογθδρὲ οἱ ᾿πειδῆοϊοηὶ 
βτουπάβ: 85 ἰἤεσα ἰ8β ΓΘΆΘΟΏ ἴ0 βυϑρεςί τηδην οὗ [ῃ 
ῬΒ85Ά “68 οἰϊοα ἴο Ὀ6 οοτγυρῖ. (866 ΜΙΊομΔοΙ. [πἰγ. Τ. 
ΓΒ. 4. δ. 14.) [ἃ ἔδεῖ, ἢ δυοὶὶ Βρ᾽ϊς τηδίξοτθ, ΜΙ. 
ΔΓΘ ΨΘΙῪ ἱποοῃοἰϑῖνο ον άθηοο ; δηά {πὸ Ὀ6βι (τ 168 
ον ἴῃ ἰαδὲ [417 ὁδί μανὸ τπουμίιξ (δὲ πῃ δυςὰ 
ταϊδυῖ δ [Π6 ΔΗΔΙΟΘῪ οὔτι Ἰδηρυδρθ ἰ5 οἵ ἔα ρτοδίενγ 
ψοεῖρσῃς τη ΜΟΝ. 

0. κατὰ τοῦ ἑτέρου, “ἴο {Π6 ρῥγεϊιάϊσα οἵ ἱπ)υγ οὗ 
[08 οἰδεῖ (αδοῦεσ, ψἢο 18 (ΠΟΓΘΌΥ ἀσρτοοϊαιδα." Οἱ 

ῬὮοδῖν, Κ᾽, ΑΡ. 7, 38. μήθ᾽ ὡς φρονῶν ὑπὲρ τοὺς νόμουε᾽ αηὰ ΓΒυ- 
ογά. 1..1, 84, 8. ἀμασθεστέροι τῶν νόμων --- σωφρονεσγέρόί. 
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(ἢ 18 β'σαἰβολίίοη οἵ κατὰ, γαιβ6 τγϑίθσα ἰοὸ Ζθιη. ΟὨ 
γψιρογ. Ρ. 611. Οἡ τΠ6 ἀρονὰ 86η86 οἵ Φυσιοῦσθαι 
δηά οὗ ἑπβαγῖ, ἴὰ ἴῃ6 [,μαἰἰη, [6 ῬΠΠ]ΟΙορίςαὶ 1{108- 
ἰγδίοσβ αν τηυοὶϊ ἀϊ διε. (866 Ὑ᾽οί8., 1.οθϑηρσγ, δῃά 
Κτδυβ6.) ᾿ 

7. τίς γὰρ σε διακρίνει; ἴπὲ Αροϑίία Πόγα 83ρ08- 
ΤΓΟΡὮΪΖΟ68 δὴ ἰηῆδίθα θδοῆοσ, ἀδϑίρσηδίηρ υπάον (δα. 
ΠΑΓΔΟΙοΥ 8}} ΠΟ 80 Δείεά. 

Τὴ6 ψογάβ τίς γὰρ, ἅε. ἨϊοΓαΙ οἱρηϊ : “Κ ψῃσ 
διδιἢ βεραγαϊθά {δε ἔγοιῃ 6 σοπιήοη Πογὰ ;" ΨΠσ᾽ 
δι τπδάθ ἰἢθ8 ΘΌΡΘΠΟΣ ἰο οἴπογβ." ΤΠΪ8 υ86 οὗ 
διακρίνειν {πθΘ (ουμπσπίαςοτβ σοιραγο ἢ (ἢ [,Δ1π 
ΒΕΟΘΙΏΘΓΘ. Νὸ δρῖ ᾿ΘΧδιηρ]ο, Βόνονογ, ἔοι δῇ 
Ονεοῖΐ (Ἰαϑβίοδὶ τ σιΐογ, ἢ88 Ὀθρθη γοῖ δάἀυοσρά. 

- ἢ, τί δὲ ἔχεις, ὶ. 6, “αἰ αδὲ ἴδοι, 'ῃ 186 νΑΥ οὗ 
Ἰεαγηΐπρ' ἀπά Κησμνίεαάρο, [Π4ἰ [Πα ἀἰάδι ποί τϑοοῖνα," 
νἱΖ. εἰἴῆον ἔγοπι ἃ8 Αροβίΐθβϑ, οὐ ββρθοίδι)γ ἔγοιη Οσά. 
8ὃο ἤοῃ. 1] α. 178. (οἰ Ὀγ Ὑ͵ εἴ8.) εἰ μάλα καρτε- 
ῥὸς ἔσσι; θεὸς που σοὶ τόδ᾽ ἔδωκεν. 

΄. εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τι καυχᾶσαι αἷς μὴ λαβαν; ΤῊΪ5 
15 Θχργθβϑαα ρορμαγψ δρᾷ οσξέοφωδαίν, Ὀπὶ 18 9ἰΓοΠρ 
ἀρ “1 τποὺ αἰάβ᾽ Ἔνεα (καὶ) γόςεῖνο (Πἰ8 Καον,- 
ἀρθ, ψῃΥ ἀοβξ ἕπου Ὀοαβί, δ8 Ἰβουρσῇ (που παάϑε 

Γοοοϊνοὰ 1 ποῖ, δυϊ μαα ἀεοεγινοά 16 ἔγτοι (ἢ ον 
δεπίυ8." [ζ 18 τίη οὐϑεγνοὰ ὃγῪ Μγ. δ΄᾽4άθ, ἰμδὲ 
(πὸ ΑΡροβί[6 ἴ5 ΕΛΤΒΕ οὗ 5ρ᾿ γίδ] μιδβ θαβίονφα 
ΟἿ ἰδ ΟΊ ΓΒ, Δ ἀοδ5 Ὠοῖ τ6δη ἴο αἀἰβραγαρθ υμηδη 
οχογίίθηῃ. Ἐποοάογοί, ἴοο, νγ6}} σοι : Οὐδεὶς - 
ἀλλοτρίαις παρακαταθήκαις βεγα εἶ ἐπ εἰ δὲ 
ἐὰν Αἰ μα Φυλάξῃ τῷ δεδωκότι. δὰ νά 

Τῆο ψῆοϊθ Ῥϑβθδρα ἰ58 δατη γϑῦν 1 υϑἰγταίοα ΒγῪ 
ΟΠ τυβοβί. δὰ ΒΘΟΡὮΥ]}., Ῥν Ὠοτη 866. ! 

ἃ. ἤδη κεκορεσμένοι ἐστε, ἤδη ὀπλουτήσατε. 
Α ὈϊΓΟΣ ἰτοην δηὰ ἐηαίρηδηϊ βδαγοβϑι ; 1 αἰγεοϊθα οἰ ΠΕΗῪ (Ὁ76 τι 

ΒΌΡΡΟυ56) δραϊηδί ἴ[Π6 τοηοεϊϊοα τρλοῆογβ, Ῥαυ}᾽8 δἀνεγβαγιθβ; 4. ἀ. 
“41 666 γὲ 806 {ἶκ6 μοῦβοῃδ ὮΟ ἅγε βαιἰδῖϑ δἵ ἃ ἵξαηϑῖ ; γα (Ὠΐηκ γα 
δδνα 8}}, απὰ Ὡδθα 0 τηοῖδ ἰοδο;ΐηρ ον Κπονοάρο." 

᾿Επλούτήσατε --- ἐβασιλεύσατε. ΒΥ (Πεδ88 ἜΧρτθβϑίοηβ (6 Αροβίὶθ 
ΤΩΘΙΕΪΥ ρ]Δ668 (ἢ 8826 άεδ ἰη ἀϊδεγεηῖ Πρ Ὠϊ8, Ὀγ νατγίηρ; [86 πιοίδ- 

“- 80 [πὸ Ηογαιίδη δεοέγπερε ρορυὶο. 
1 80 ΤΠοΟορὮΥ], οὔϑεσνεβ : Βαρυνόμενον ἐστι τὰ ῥήματα. 
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Ῥξοῦ ἐλνγίοδι ἴ{ ἸῸΔῪ Ὀ6 οδεοεγνυοά, ἴοο, [αὶ ἰἴοτε 5 ἃ οἰπας. Τα 
ἡγεῖ πνείαρδοῦ ἰβ ἰδθη ἤἔγοιῃ ρεγβοπβ Μίδα οὐ δ ξοοά, 80 ἃ5. πεϊίϊεῖ 
ἴο Ὠδδὰ ὯΟΣΡ ἀδδῖγα ὕογο. 16 δεουπά, ἔγοπι ῬΕΓΞΟἢΒ 50 τίεΐ 85 ἴο 
ανα 0 νϑηΐ οὗ, ΟΥ ἀσϑῖγε ἴου όσα, Τ|ις ἐλίγὰ δηὰ πίρδεβδὲ ἀορτες 
οἵ (μα οἰἰπηδχ, 18 ἀογίνοα ἔγομ οὔθ 0, ἔγοιι Ὀεϊπρ; 8 ργίναϊς ρβείϑοῃ, 
18 Γαϊϑϑὰ (ο [ῃ6 ἐΐγοηε, δηὰ, πανίης [ΠοΓεογε αἰἰαϊηθὰ ἰῃς Πρ μεϑῖ δία 
ἴῃ ἴδε Ἰαάάεγ, δ ποιῃίηρ γι ΠΕΡ ἴὸ νυ βῆ. . 

Χωρὶς ἡμῶν, “νἰϊουΐ υ,᾿" 1.6. ““(ὨἸΓΟΌΡὮ (ἢ ΙΏ6ΔΏ8 οὗὨ ΟἾδετ 
(εβοθο δ." 
Το αῦονϑ τηοάς οὗ ἰηἰετργείατίου ἷ6 ἑουάεὰ οἡ (ἢ νἱεῖν σὲ ἴδε 

86Ώ86 ὙΥο ἢ νγαϑ ἴδ ὉΥ 86 δποίεηϊ Ὁοτηιηδηϊαΐργα, δὰ ἴι88 θθθα 
διορίοα ὈΥ τΔηΥ εἰλΐπδῃΐϊ ΤΩΟἠΘΓΏ ΟΠΘ65, Ἔδρϑςῖδ! γ αγοῖ.,  δηὰ δ]πηοϑῖ 
8}1 τεοεηΐ Ἰηἰεγργεΐεσα, Απαᾶ {18 δεϑβ ἴῃ ΟἿὨΪΥ ἱπιογργείβι!οη 
{Ππ8ἴ νν}}} ὈδΑΥ Ἔχαπιϊπαιϊίΐοη. ΕΌΓΣ 856 ἴ0 (δ ορίῃίοη οὗ ἴποδα ὙΠΟ 
ἴαΚε ἐβασιλ. ἰῃ ἰΐδ ρῃγεῖοαὶ βεῆϑε, δῃὰ χεῖδν ἴἴ (645 ἀοε Μδοκηΐρμῃι) 
ἴο ἴΠ6 ἀοπηϊποοσίης οὗἉ ἃ [μἶνβ ἰθδοῆθῦ ΟΣ [ββοῦογβ, ἰΐ 18 ἴο0 δἰ γαιηϑά 
δηὰ παστβῦῆ. Απὰ (Ἃἢς βᾶϊηβ τωδΥ ὃδβ ϑδαϊὰ οὗ ἰηϊεγριεϊἑρ κεκορ. 
δηὰ ἀπλουτ. ἰῃ ἴῃ6 παϊυΓαὶ δεῦθ6, ὉΥΒΙΌΥ, οὐαἱγ επουρἧν, πη ρ65, 
ΟΥ Ἶυτ 068 ἰορεῖπεν {Δ παίυγαὶ δηὰ πηϑιαρῃοΥῖς 8] βεῆδα ἴῃ ἐπλουτή- 
σατε. 1,ΔΔΙΪγ, ἴ τηυϑὶ τοῦδε, (παι 1 Κηονν ποῖ νὮῪ οὖὖν Επρ δὲ 
Ττδηοϊδίοτβ δῃου ὰ σϑηάεῦ: “’ γε ἤλασε τεϊρηεα,. ὙῊΥ ποῖ, ““ ΠΟΥ͂ 
γα τεΐβη, Ἰἰκα ὑγιησθβ." ΕῸγ (ΠΟῪ δὰ ΓρΓΥ τεπάεγεὰ ἐπλουτήσατε 
“γα ἀτὰ τὶς." ΤΠδθ6 Αογβίβ, πάθε, πηυϑὶ αἷἱ ὕὉε ἴακθὴ 85 ὑγὸ- 
Βοηἴβ ; ἴδῃ οἷ ποιϊμίηρ 18 ΤΏΟΓΕ ΟΠ ΟΣ : δια (ἢ ϊ8 18 τεαυϊγοῖ 
ὉΥ {Ππ6 ποχὶ συγ δ. 

8. καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, “41 ψοιυϊᾶά ἰο Οοἄ 
γα ἀϊὰ γείρη." Ηδστο δρϑίῃ {ἢ 6 (οιηπηθηίδίογβ αῦονθ 
τηϑηςοηθα ἰακα ἐβασιλ. 'ῃ {π6 ρἠψεδίοαἑ βοΏρ6, δηά 
ΤΟΠ δ [η6 ψογάβ ἴπ8: “1 ν]βἢ γε λαά (Π6 διιίϊο- 
ΤΥ οἵ ῥγίῃςθβ, (μῃδΐ γα πηρὴϊ δῇογα βἢθ  6ῦ δῃ4 ῥτο- 
ἰδοίίοη ἱπ ΟἿΓ Ῥδγβθουςοη δηὰ ἴσοι} 68 :ἢ ΟΥ (85 
Μδαοκηΐϊρῇςξ ΘΧρ] 818) ““ Γεῖση νοῦ (ἢ6 ΟΠ υγοἢ ψΠ ἢ 
γοιι." [{ 18 βίγδηρο [Πδὲ βοῆηδ (οπηπιθηΐίδίοῦβ Οἱ 6 πι]- 
ΠΘΏςΒ, 88 Οατοί., ΚΥ ΕΌγ, οςΚο, δηὰ Βοβθημῃ., ΞΒῃουϊά 
ἤδνο διηργαςσθᾶ 80 δϑβιγά δὴ Ἰηϊογργοίδίϊοῃ ; 1η50- 
τηυοῦ, ἴδ ὄν Ποάάγ., ψῇῆο δχρ δηβ ἴῃ6 ΟΙΠΟΓ 

ἘΞ .Ο ΘΟΙΏΊΡΑΓΟΘ δἰ τη 118. δες πη ἰῃ Ηοβ. 14, 8, ἴ8. 47, 7 ἃ 8. 
866 880 Ἦεῖ8., ννῖο ἢ88 ρίνϑῃ τηδηγν. ἐχϑρίςβ οὗ ἃ δἰτα 1] 7 Τηεῖαρ ἢ Γ 
πη {πὸ [Αἰἰῇ τέβπατο; 88 οι. Ερ.1, 10, 8. Ουϊὰ αυφτὶδὲὶ νἷνο ἃς 
ΤΕΉΟ, β'τοηῦ] δία γο] αυὶ. 
Τ Τίνα ρϑββϑαρα 5 Βα ΓΔ ΟΪΥ ραγαρῃγαϑοὰ ΌΥ ΤΠΕΟΡὮΥ]. 88 ἐΟ]Π]ονν. 

Οὕτω ταχὺ οὐδενὸς ἐστε ἐν χρείᾳ ; ἀλλ᾽ ἤδη ἐκορέσθητε, ἐν ὀλίγφ 
χρόνῳ εἰς τὸ τέλειον» φθάσαντες, καὶ τὸν πλοῦτον πάντα τῆς τε γνώ- 
σεως καὶ τῶν χαρισμάτων λαβόντες ; καίτοιγε ἐν τῷ μέλλοντί ἐστι 
τὸ τέλειον" ὑμεῖς δὲ αὐτὸ ἤδη, ὡς ἔοικεν, ἔχετε᾽ ἡ γὰρ καύχησις 
τοῦτο δηλοῖ, ΓΑ͂Ν εἷς αὑτὴν ἐφθάσατε τὴν τελειότητα. 
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ογβ ἰῃ (Π6 παιιϊγαὶ β6η86, λεγε ὁδηποί ἄϊροβϑί βοὴ 
8. Β6η86 οὗ ἐβασιλ. ““Εὸγ (οὔδβογνοβ ἢ6 σγανθὶυ) οὔθ 
8 ΠΑΡ Ϊγ {ΠἸηκ (ἢ6 ΑΡροβι]6 ἀϊὰ ᾿πάθαά ν βῆ δδοὶ 
οὔ {μθπὶ ἃ ργίηςθ, ογ (86 οἷν! ρονογ ἴῃ {Παῖς ἢδηκ5.᾽ 
Νο, ἰγυΐϊγ! 

ΤΩ6 ὄϊδοκ Οοιητηρδηζεαίογϑ ἤᾶνο ἤρθγο, 838 ἰῇ πηοβί 
οἴδογ οσοδβίοῃβ, β6]Ζθα οὐ {Π6 σὶρῃξ Ἰηϊογρτγοίδιίϊοη. 
(866 (γγϑβοβί., ΤἝΘΟρΡΥ]., Οὔ ουμπηθη., ὃς ΓΓΏΘοάοτγ.) 
ἼΠΘΥ ποίιςο (ἢ ἢ 18 [86 ΟΗΪΥ {γα οἰ ἴο [ἢ 8686) 
ἐἰαὶ ἤδγο ἐδ ἔγοην 16 ἀγορρεά, δηὰ (6 βθηςιηθηΐ [5 : 
“1 ψ]8} ἔγοπῃ ΠΥ Ὠδαγί [Πδὶ γὙγ6 τσεγ 6 50 δϑιιπάδης ἴῃ 
811} βριγιίαδὶ ᾿ργονθιηθηίβ : ἔογ ἤθη 1 τϊρῃϊ ρᾶγίακο 
οὗ γουγ ργοβρϑυυ, ἴῃ {Π6 ογοάϊ δηᾶ μοηουγ ψῃϊςἢ 1 
βῃου ἃ Θη]ΟΥ ἔγοπι μανίηρ σοηνογίοα δηά ἰδυρἧϊ νου. 
βίηςθ {6 ἕλῃ οὗ (ἢ6 Ῥυρ]] ἰΘηὯ8 ἴο {Π6 ποῃοὺγ ο 
[η6 (οδοθογ." δὸ ἜΠεορἢν. 104. Ἡ γὰρ ὑμῶν δόξα 
ἐμὴ ἐστιν" ἐπεὶ καὶ παντὶ διδασκάλῳ, ἡ τῶν μαθήτων τε- 
λειότης ἐπιπόθητος. 

Απιοηρ [ἰπ6 ἴὰνν πιοάογη (οιηπιοηίαίοιβ ἢ ἢᾶνθ 
566 {86 ἔγιι6 86η86, ἃγε (δίνη, [ἰρῆϊ., Ἑίτοη., Μο- 
ΠΟΟἢ., ἀπά Κταιβθ6. οάάγ,, ἴῃ ἢ18 ρδγδρῆγαβο, 85- 
ΒΌΓΑΙΥ τηϑῖο8 ἰ 8 τσϑίδγθεποθ ἴο Ο γιβιδη8 Ὀοηρ 
“ ΚΙηρβ δη ΡῬγϊϑβίβ, ἃ Γζογαὶ ρμγιθϑδίῃοοά. ἀη ἰάθα βοΐ 
ΔΡΡΙΙοΔ0]6 Πογὸ; ἱπουρῇ 10 βΒ6θῖη8 (ὁ ἤἢᾶνε δηίογοα 
ἰηΐο 6 πὐηά οὗἩ Τποοάοτγοῖ, δηὰ σοοηΐαβϑοα ἢὨ8 ῥΡ6Ὶ- 
οαρίϊοηϑ οὗ [ἢ6 ἰγυιῇ. " 

9. δοκώ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡ. τ. ἀ. ἐ. ἀ. ὡ. ἐ. Κα. ἜΠ6- 
ΟΡΠΥ]. ψ.6}} σϑπλαγκβ, [μαΐ {Π686 ἀγα (ἢ6 ψογα8 λυπου- 
μένου, μᾶλλον δὲ ἐντρέποντος ; Οἵ, 8ἃ8 (Ἐοιμπηθῃ. 583, 
καταισχύνοντος. ΟἹ {δ ῖγ Β00ρ6 δπὰ ἔογοβ (ῃγγβοϑβί. 
[48 ἰΓοδίθα χἱτἢ 15 υἀδι14] 401} }7 δηὰ ἰα516. Πα γο- 
τα ΓΚ8, {παὶ [Π6 ψνογὰ5 ἀγ τ 6η μετὰ πλεΐονος βαρυ- 
θυμίας. Απά Πα ποίίς68 {Π6 ϑέγοη δ οπιρλαδὶδ ἴῃ ἡμᾶς. 

ΑΒ ἃ ργείδςθ ἴο ἃ ὑγῖ ΡΒΠ]οΙορίςα] 8η 4} γ818 οἵ (ἢ18 
Ρᾶϑβϑᾶρα (Ψῃ]οἢ 185 οὔβουγα ἔγοιῃ ἢ 6 Ὠϊρῃ- τουρΐ 
θο! ηρ οὗ τΠ6 Ὑ7είΐογ) 1 ν}}}} Ιὰγ Ὀθογα πὶ  γοδάθγβ [Π6 
Θχοϑ ]θης ρᾶγαριγαβθ οὗ ὙΠθορἢν]. (συ πάρι! οἢΘΗ͂Υ 
οη ΟἸγυβοϑβί.) : Ὡς ὁρώ γὰρ, ἐξ ὧν ὑμεῖς ποιεῖτε, ἡμεῖς 
οἱ ᾿Απόστολοι ἔσχατοι πάντων παρὰ Θεοῦ ἀπεδείχθημεν 
καὶ ἐπιθανάτιοι, τουτέστι, κατάδικοι, πρὸς τὸ θανατοῦσθαι 
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παρεσκευασμένοι" ἐᾷ ὧν γ ἧς ἤδη, ἐβασιλεύσατε, 
στοχάξομαι ὅτι λοιπὸν καδ ἐγ διαμ ξυφα ἔσχατοι εἶναι, 
καὶ αἷς κατάδικοι" ἡμεῖς οἱ ἀπύστόλοι, τοῦτ΄ ἐστιν», οἱ τυσ- 
αὕτα ὑπὲρ Χριστοῦ πονονθότες. 
1 τηυϑί θ6 οὐδογνοά, στ ΟὨγγϑοβί., (δὲ [86 ἰυγη 

οὗ (6 ψ 8016 15. ἐγοπίσαὶ; αὐ 1Π6 ἔογοα οὗ 
1Π6 ΙΓΟΗΥ͂ (85 Οτοῖ. Π45 τ ρΏΥ πουςθα) οἰμεῆνγ γεδίδ 
ψ (ἢ δοκώ, τ ΠΙσΟἢ 8 προὰ, [κα τῃη6 [δίῃ σγεάο, ρα ΓΘΏ- 
{ποι ςα!}γ. [ἡ ἔδοϊ, ἰξ α8 ὨδΑΣΪΥ τ Ββατ 6 8686 Ὑ1Ὲ 
οὖν δοκεῖ! δΔῃα (ἢ ΜΘ0ῪῚ ὨΔΥ τοηάθγ, “οὐ δι48, ἐξ 
Φεεν," ἄς. Οτοῦ ν6}} ραγαρῆγαβθοδ: “ [ἢ δῖ ᾿ϑδἷϑί, 
48 γοῦ ἀδϑη ἴο τ[ΐηκ, οὐδ ἰανοιῦ πᾶν Ρ6 ἰπέειτοα, 
ἔγοτω ϑυσοοιθ," ὅτο. 

9. ἡμᾶν τοὺν ἀποστόλου ἐσ᾽ιχάτου ἀπεδ., ὯδΔ8 56 ῖ Ὁ8, 
{πὸ ΑΡροβῇϑβ, ἴῃ ἰπ6 ἰδδὶ ρίδος." ΤΤῊΪδ 686 οἵ ἀπο- 
δεικνυμ (ῸΥ ἢ ἢ ἰδ οἰβηϊδοα Ὁ Ἔἦοιυ ἀπ οπὲ ἀἱδ 
»Ῥίασε, Βοὲ Πίτα ἴδοτο, δρροίηϊ, ὅ6.) 16 {γτεφυυσπί Βοῖ 
1η [6 δογιρίυγοβ δηά [η6 ΟἸβϑϑῖςαὶ ΨΓΙΓΟΙΒ; δὰ δχ- 
Διηρί69 αγὸ δάδυςοα ὈΥ Κεοὺκ δηὰ Εδρδοὶ. 

᾿ γάτους, “Ἰονεϑῖ, ἰϑεῖ, οὗ ἴῃς τηοϑβῖ ἰδοῦ οοαΣ 
ἀϊιίοη." [Ι« ΠΟγα γ εἰρη! θα [Π6 ἐοισεδέ οΓ σῃν τοῦ, 
δηὰ ἰΐ 18 υ864 ἴῃ [6 58Π1|6 ΠΙΔΏΠΕΟΙ 85 (ἢ 1.Δεὶη ἐχέτε- 
πιῖδ δηἀ ροείγοιπμε, οὗ ΜὨΙοἢ Κταυδο χῖνθε Ἔχδιιρ[ο5 
το ΟἸσεῖο δηὰ Δρυϊε)υβ. [Ὁ τὯδγ ὃς δβιιθίοϊοης ἴο 
σοηβυϊς Εδοοίο!. [6χ. 

9. εἷς ἐξτιθανατίους. ΤἪ]5 15 σοιπ ΠΟ ῊΪΥ Ἰη(εγρεοίοα 
δεσέϊαγίον, ΟἹ [88 ὀχροσξα ἰο ψι ἃ ὑθαβίβ.Ό ὅδ0 Τεῖ- 
{8}. δηά, οἵὗἨ τἢρ τηοάθγ Οὐοτηπιθηίϊδίοσθ, ϑοδῖσοσ, 
ατοῖ., (αἰνίη, Εβῦυ5, Β6Ζα, ΕἸβηοσ, δὰ οἰζοσθ. Βυὲ 
ἐς 88 Ὀ66ὴ 708} }]} ἀουδιοα ψΒοίδοΥ 116 δἰ χηἰβοδίοι 
οὗ τπ ἴογ δὴ ὃδ6 65] [8 πο. Αἱ οἱ Ἄνοπῶ, κὶ 
ποῦ ἃ ἤθγ θ9 Βαζβῆ. ΤΘΙΘ 18, βυγοὶγ, πΠῸ Ππεοθβϑειν 
ἴο ἀδβογί (ἢς οἱρηιῖ ποδύοη ἐευρρεϑίοα Ὀγ [πΠ6 πδίατο οὗ 
[6 ψογὰ 1(861{, ΔηἋ δϑεϊζηθα ἰο ἰ ὈῚ ΟἸγγεοβί., 
πλιηοΐν, “ τηθη οοηάοιηηηρα ἴὸ ἀοδίἢ.᾽ ΓΒὲ πογὰ ἰς, 
ΤΈΡΑΤΑ Τάτ ; γαῖ 15. 845 Ὀθ6ὴ δαδυςδά, δηὰ ἴῃ ἰδ] 
γΕΠ 8686, ἔγοπη Ὠίοηγθ. Ηαὶ. Απὶ. 67. ψἤθσα [ἰ 16 
βαϊά οὔ ἴῃ6 Ταγρεΐδῃ γοοῖς : ἐστι δὲ τὸ χαΐριον κρημνὸν 
ἐξαίσιος, ὅθεν αὐτοῖς ἔθος βάλλειν τοὺς ᾿πιβθανατίους, 
ΟΥΒΟΥ ἘΧΔΠΊΡΪδ5 ἔσο ἤδη δηά Ἰϑοιποβίϊ. τᾶν θ6 
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ϑεθη ἰη βο!, 1χ, ὙΠ ψόγα ἰδ αἶδὸ Τσυαηά ἰὴ βυϊ4α5 
δηά Ηδενοῖ. Ηδοτγό, [ΠοΓΕίΌΓΟ, ἐν ἰΒ ἴο Β6 ἰδ Κϑη, ἰῇ ἃ 
ΤῊ ΒΙΔΡΠΟΥῖοΔ] 56ῃ86, ὉΓ [Π6 τὴοϑί δ0͵εςΐ Βῃ4 Ἔοχροβϑοὰ 
ἴο ἀοτγίβίοη Ἐ 9 σ᾽ ἢ δἰρηὐοδι ὁ ἢ88 Βθθη βάοριοά 
ΌΥ τηοϑῖ στεοθηΐ (οἰηπγοηϊδίογθ, πο  αϊηρ ΘΟ  Θυ8. 
16χ. Το {88 βδῆγθ πποίαρθοσ, Κυρκθο {Π|ῚΠΚ5, κολαφίς 
δεσθαι αἱ νοτ. 11. δηά λοιδορεῖσθαι αἱ ν6Γ. 12. 8.6 ἴο θ6 
ἐὐτόννα Βυϊΐ ιπ|8 βεοθπιδ 00 [ὈΓ8] δπα δγροῖμο- 
ἐς Δ]. 
ΤΠ ψογαβ [Ὁ] ον ηρ, ὅτι θεάτρον ἐγενήθημεν τῷ κόσ- 

μῳ καὶ ἀγγέλοις κ. α. ἰῆνοἶῖνο 20 {π||6 ἀΠΠου } γ. ΙΕ ἐν 
(86 ορίπΙοῃ οὗ τηοδὲ γϑοθης (οιηοπίδίογβ, ἐΠαὶ Τἢ6 
ΑΡοβί]6 ἤογα σοῃεπιοβ ἔπ6 πη δίδρἤογίοα) διὰ ἰγοπί 8} 
Γεργοβοπίβδίοη εὐτηπιοποδὰ ἴῃ ἐπα ν γΒῈ8 ρΓοσδαϊηρ, 
Απά ἰο ἴδ6 οδὴ]δοϊίοη, ΠΟΥ͂ δημδῖ8β ολπ θ6 (Πουρῇς 
ΔΡριορτγίδί ἴο 8 δροοίβοϊε ὃ ΤΠΘΥ͂ ΏμΝ ΕΓ (ἢ [Π6 6Χ. 
ΓΘΒ5ΙΟΉ8, κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρωύποις, Τὸ ταρβηῦ, 
Υ ἃ μερισμὸς οἴδη υϑοα Ὀγ δι, 40], το ἀδηοῖθ ἐδὺ 

εὐῆοῖο ἰπῖυεγσε. (866 ἔρῃ. 1, 10. Βοιῃ. 8, δδ ἂς 89, 
Μεῖίι. δ, 10. 11, 925.) Απὰ {Π6Ὺ εοιηραῖε (Ἰςο. Ἢ 
δα Βα. 1, 9. πδαυθ βοίαμι αἶκὶ, δ6α δἐίαπη 8:806 [8- 
εἷο, 118 Βοαινϊηὶυϑαυ Δρρυοραη θυθ. Κτγαυδο, τ 80 
δάορίβ {Π18 1ηἰογργοίδιοη, σοηάόσα τἢυ8 (εἴἶες Ἐο- 
562.) : “Νοβ Αροϑβίοὶὶ ἰδηφθδη {ϊ, 4υἱ ἸρηοΙΪὨΝΘ 
ΦΌΡΡΙ ἐς αυδ οαὐυϑᾶ ἴῃ (Ποαῖτο ργοἀπορηΐιγ, ἰζβαὲ ἀϊ- 
406 πιϊϑοαγὲ ἐγαοἈτῸΓ, ἴῃ σοηΒρεοίι οἰπηϊη." Δηὰ 
ἢ6 σοιήραγοβ βδ]}υδῖ. σπιρυσῃ. 17. ΑἹ Θρὸ ἱπέε χ ἰὴ 
ἰδ ᾶ πγαϊᾶ ργθορΡ  801}5.-Ὀ Ἔτι ΠΟΒΙΔΏΟΓΙΤΩ δβρεοία- 
σΌ]υη} ρτεῦθο. 

ΤῊΣ, δονανοσ, βϑοίηβ ἴοο Ροϊά, δῃὰ ἰακίηρ ἀπ πη: 
ὙΒΓΓΔΗΙΔΒῈ ΠΌΡΟΥ ἢ {π6 ὁΔογοά ἰοχί, 1 δὴ [Π6Γ6- 
ἔογα 1πο]πρά το {πη ((Βουρὶϊ 11 56 ΘΒ ποῖ ἴο δάνθ 
οὐουττοα ἰσ δὴν οὗ [πὰ (οιηηηοπίαίογθ) δαὶ {πθγθ 
οὐυσίε το θ6 ἃ σο]οῃ ΟΥ ἃ ρογὶοά δἱ ἐπιθανατίους, δινά" 
ἐδαῖ {π6 Αροϑβέϊθ, δῇϊογ δανίηρ θείογΘ βροόκδβη ἤριγα- 
ΕἸΝΟΙΥ ἃπᾶ ᾿γοηίοα γ, βυ ἀθ]Ὺ πΊΔ 68 ἃ ἰΓΔΏΒΙΓΟΒ [0 
ἐπα ΒΟΓΙΟΌ8 δῃαἀ {Π6 Πἰ ΘΓ]; ἐπουρὰ τη ἰάφα οοη- 

Ὁ ἘῸΣ οἰ ἶηα} υδ6, ρτενίουβ ἴο Ἔχοοαϊοη, ἴο ὃ6 Ἰεὰ δρουὶ (δὲ 
ἴον, (Παἱ υΠνϊ8 ἡσῃομλίην τὐἰρϊ Ὀ6 ἰῃοζεαδεὰ. 
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(αἰ πα ἴῃ [8686 ψογὰβ 8 διιρροδίοα ὈΥ {Π6 Ῥγοςοβα!ηρ; 
τηοίαρίοσ. Τὴ βοηΐθποθ ΠΔΥῪ, ἔπδῃ, Ὀ6 ἰππ18 ΡᾶΓᾶ- 
ἢγαϑθα : ““δῃηά ἱπ ΟΠ6 Ροΐηϊ οὗ γϑβϑιηίδποθ, 6 ΤΊΔῪ 

ἰγαϊν 6 σΔ]]6α ἐπιθανάτιοι" ὉΓ μα, πΚ6 δ}, ἃγθ 
Ὀδοομα ἃ δίρῃϊ δῃὰ ραζΖίηρ ϑΐοοκ ἰο 16 Ὑ 8016 υὑη!- 
ψοΓβ6, θοίἢ ἴο δΔηρα 5 δῃὰ ἴο τηϑη." Εογ (ἢ6 ΑΡροϑβι!ς᾽ 8 
0118 δηὰ βυβδγιηρθ  ἜΓΘ (8485 (ἢ ΓΥ8. 584γΥγ5) παλαίσματα 
καὶ τῆς ἀγγελλικῆς θεωρίας ἄξια. Αηὰ {παῖ ρτοαῖ τηδ8- 
(6 Γ οὗ δογρίιγα β66π|8 ἴο ἤδνα Ὀθθὴ ποῖ ὑπᾶνϑᾶγ οὗ 
16 ἐγαπδιἐϊοπ Ἰυβῖ τηῤδηςοηοα. Εογ, ψ Π ἢ15 υϑ] 
δουΐδηθ88 δηὰ ἤηο ἰδβδίθ, ἢ6 γεηγκβ: Ὅρα ἀφ᾽ ὧν 
ἑαυτὸν ἐξευτελίξει, πῶς πάλιν μέγαν δείκνυσιν" ἀφ᾽ ὧν δὲ 
ἐκεῖνοι μεγὰ φρονοῦσι, πῶς αὐτοὺς εὐτέλεις ἀποφαίνει" 
ἔπειδεγὰρ τὸ μωροὺς εἶναι τοῦ ᾧρονίμους Φαίνεσθαι, καὶ τὸ 
ἀσθένεις εἶναι τοῦ ἰσχυροὺς γίνεσθαι, καὶ τὸ ἀτίμους εἶναι 
τοῦ ἐνδόξους καὶ περιφανεῖς εὐτελέστερον εἶναι ἐδόκει, καὶ 
τὰ μὲν ἐκείνοις μέλλει προσρίπτειν, τὰ δὲ αὐτὸς κατεδέξ- 
ατο᾿ δείκνυσιν ὅτι ταῦτα ἐκείνων ἀμείνω, εἴγε διὰ ταῦτα 
μὴ μόνον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ἀγγέλων τὸν δῆ- 
μὸν πρὸς τὴν θεωρίαν ἐπέστρεψε τὴν ἑαυτῶν. 
ἍΜ ἢ τοβροοῖ ἴο θέατρον, ΠΊΔῊΥ δῃϊηοηΐ (οπιηθῆ- 

ἰΔίοτβ (88 τοί. δηά Κγρκε) πάνθ γἰρθο]Υ ποιϊςοὰ 
(Πδὲ 1{ 18 ἴο θ6 ἔΔΚϑη ἤραγδινεὶυ ίογ θεάμα, α εἰρἠέ, 
οΓ δακίηβ δίοοϊ , 88 ἴῃ Ατγγίδη. Ερίςί. 8, 29, (οἰτοὰ 
Ὀγ Κιδι86,) ὁς γε ἐνεκαλλωπίξετο ταῖς περιστάσεσι, καὶ 
θεάμα εἶναι ἠξίου τῶν παριόντων. ἼΠΟΓΟ 18 1ῃ6 ΝΟΓΥῪ 
Β8Π16 {ΠῚ ΠΡ ΕΧΡΓΘΒΒΘα ἰῃ 8 Κἰπάγρα ραββαρὲ οὐ Ηξδῦτ. 
10, 88. φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημά- 
των---ὐνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριϑόμενοι. 11 [8 
{Πογοίογο ἃ ἔγινοίουβ αιοϑίίοη ἢ ϊοἢ ἢ88 6 θη δεκοά, 
ὙΠ ΘΙΠΟΓ ΟΥ̓ σπηρ οἶα Γ6 ἰο θὈ6 υπάδγβίοοά φοοά οἵ δαά 
δηροῖ8β. 6 πιᾶύ, οἵ οοιιγβα, υηάἀογβϑίδη δοίζ, 80 [Ἀγ 
88 (ἀσοὰ πηδᾶν Ὠᾶνο δθθῃ ἢϊ (0 ρογηῖ (18, ψ ἢ τεβρϑοί 
“ἴο {Π6 ἸαἰζοΓ. 

10. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστὸν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν 
στῶ. 

6 ἌΡοβίϊε, 8016 (Πϊηἷ, ἀρδίη γεϊυγῃβ το [ἢ ἱγοηΐοδὶ;: δηά 

Ἀ 50 ΤΒΒορν]}. Ρ. 194. οὐκ ἐν γωνίᾳ μιᾷ πάσχομεν, ἀλλὰ πα»- 
ταχοῦ γῆε᾽ καὶ θέωνται ἡμᾶς οὐκ ἄνθρωποι μόνοι (οὔ γὰρ οὕπως εὐ- 
τελὴ τὰ γινόμενα) ἀλλὰ καὶ ἄγγελοι. 
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Αμον ΤΠ ον - “ Ἧ᾽ε (1. 6. 1, Βαγηδῦββ, ϑοβίβηθϑ, δηὰ Τί οί μοι,}" 
8ΓῈ ἴ00]9, διὰ Χριστὸ», ἱ. 6. ᾳυοὰ διἴιΐπεῖ δὰ ΟΠγίδι τ), ἐοἑἐΛ τδερεοέ ἰο 
(45 οι. 8, 97. 8, 10.) ΟἸ εἶσ δ ἃ ᾿νῖϑ Οοδβρεὶ, οὐ {πε κπονυϊεάρμα δηὰ 
Ἑσομητηυηϊςείίοη οὗὨ δὶ8 Ἐεἰϊσίοη," ὙΤηυβ διὰ Χριστοῦ ν}}} θ6 ϑὁγηο- 
Ἀγτηουβ ἢ ἐν Χριστῷ ἴῃ ἴΠπ6 Δη{ΠΠεῖ]6 8] οἰδιιδα : δηά {Ππ6 Ο]]ονν᾽ρ; 
Οἰδιι865 γ0}}} Ὀ6, 1Ὼ δοΙῺβ τ δᾶβυσα, Ἔχ ρει 68] οὗ [Π6 ργεσθαΐηρ. 

Βυῖ ἰο {Π6 βιι:ρῃροδίῃρ δῇ 'ΓΟΩΥ ἴῃ {86 ἤγϑὶ οἴδυβα 'ἰξ ἣδο Ὀδδθη οὔ. 
)εοιεά, ἐπαῖ (6 ΤοἸ]οννίηρ ΟὨ68 ΟΥ̓ ὯῸ τηδϑῃβ δἀηιἷϊ οὗ ἰ. Μοεὲ 
Οοπηπιοηϊδῖογβ ἰηάθεὰ {πη {Π6 ΓΘ 'β ΩῸ ἱΓΟΩΥ δὶ 4]}], Απά ἴπεγ ἰη- 
τογργεῖ τι : ““ ε πᾶν Ὀδοοπθ, ΟΥ νγὰ τῇδ κα οὐυγβαῖνοθ, 0018 ἔοῦ 
ΟἸὨγβι᾿5 βᾶκα δηᾶά 0γ ἴπ γι πογησα οὗ ἴΠ6 αοδρεϊ, Ὁ. ἐε δϑαηάοη- 
τηεηΐ οὗ 8}} αἰπι8 δῖ εἰοαυξηοα. ἐσεη ἐποουῃίογίηρ (μ6 ΟΒδΡρο οὗ θείης 
ἩΠΠεταῖθ." 716 ἀσθενεῖς νν}}} τη 8 ἤδνα [6 88Π}6 8686 88 δἷ (6, Φ, 8. 
(Πεγα 866 ἴπε ηοῖθ.) Βυΐῖ, ὕροῃ πιδῖυγα σοηῃϑβίἀογαϊίοη, 1 οδηηοῖ 
ϑεοϑάε ἴο {8 ἰδίἴεν νίενν οὗ ἴῃς ϑδεπθεὲ. Ὅῇδ "γέ οἴδιιθα, ἡμεῖς μωροὶ 
διὰ Χριστὸν σαπποὲ ὑμὲ ὃς ἱγοπὶοαί, β'πεοςε ἴΠ6 Δη{Π6108] ΟΠ, ὑμεῖς 
δὲ ΤΡ ἐν Χριστῷ ΒΟΆΓΟΕΙΥ 8άπΠ)}18 ΟὗὨἨ ΔΩΥ οὐδέν Ἰηϊογργείδίίοη ; 
δηΐ 16 116 ὈκῈ (Πα 6886, {π6 ζ0]Ποννίη, ΟΠ68 ἴοο, ψνοἢ ἔογτ ρατὶ οὗ 
ἴ)6 βαγὴς οἰυδῖεσ, (πδιμεῖν, ἡμεῖς ἀσϑενεῖς---ἄτι μοι) τηυδὶ 8150 ὃ6 80 
υπάεοτβίοοά. 
ΤῊ τῖρμί οἷαε το ἴμ6 Αροϑί!]ε 8 τοδδηΐηρ᾽ πδ8 δοῃς Ὀθθὴ βεϊζεά ὃγ 

186 δηξεηὶ ΟΟμτηδιβίοθ, εβρεοίδ!γ ΟρυτλθΏ., νν ἢ 88 γ8, ἴπδῖ ὃρ ἴο 
16 'νογάβ ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι ἴῃ6 ἸΤΟῺΥ Εχίδῃα8, δηὰ ἐλέγο σδαφοε. "ΓΘ 
Β81ὴ6 νἱενν Οὗ [ἢ βιιυ]εοὶ ἰδ (ΔΚ ὮΥ ΟὨγγδοβῖ. δηὰ ΤὭεορῃγ!., (ἢ 6 
ἰδιῖεν οὗὁἨ νοὶ (Ομ εν ἔγοση ΟἾγγβοϑῖ.), δηγοηρ πλυοἷ) ΟἴΟΣ μιγὰ- 
ῬὨΓΑδΙΪο Δ] τπδίογ, 8.88 ἴΠ6 ἔο]]ονηρ : Πῶς δυνατὸν τὰ ἐναντία συν- 
ελθεῖν ἐν τοῖς τὰ αὑτὰ φρονοῦσιν ; Οὐκοῦν ἀνάγκε ἣ ἡμᾶς μὴ κατὰ 
Χριστὸν φρονεῖν, ἣ ὑμᾶς ἀλλὰ μὴν ἀνάξιον τοὺς ἀποστόλους τοῦ 
Χριστοῦ μὴ κατὰ Χριστὸν φρονεῖν" ὑμεῖς ἄρα ἐστε οἱ σφαλλόμενοι. 
Απὰ [8 πογάβ ἡμεῖς ἀσθενεῖς--- ἄτιμοι 6 Ἔοχρίαίηϑ : ἡμεῖς ἐλαυνό- 
μεθα, διωκόμεθα' ὑμεῖς δὲ ἀδείας ἀπολαύετε. Ὑμεῖς μὲν ἔνδοξοι, καὶ 
εὐγενεῖς" ἡμεῖς δὲ ἐν ἀτιμίᾳ. ΕἼΠΑΙΪγ, ἢα ἰᾶγθ ἀοννὴ [6 [ΟἸ]ονίηρ; 
85 ἴῃ Π'ΘΏΘΓΑΙ δδῆϑε : Πῶς εἰκὸς ἡμᾶς μὲν κακοπαθεῖν, ὑμᾶς δὲ ἀπο- 
λαύειν ἀδείας, καὶ ἐν ἀγαθοῖς εἶναι; “Ὥστε πρόδελον, ὅτι οὐκ ἐν ἀγα- 
θοῖς ἐστε; ἀλλὰ νῦν μᾶλλον κακῶς καὶ ἀναξίως τῶν ἀποστόλων ἔνετε. 
Οὐκ ἄρα ὄφείλετε ἐπαίρεσθαι ἐπὶ τούτοις. ΑΠπά 80 Αἴίο ΝοΓοεἸ ]ΘὨ5ἷ5, 
τοΐεγγοά ἴο Ὀγ βϑειηΐοσ, ΤῊ6 ΡΆ888 68 18 [ἢ } ρΑΓΑρταθοὰ Ὀγν Ποβεηπι. 
“ο8 ἴῃ Ὡοηοῦα δδίϊ8 αρυὰ νϑβῖσοβϑ, Π08 αυΐϊοετη ΟὟ Ὠοβίγα δἵυαϊα ἴῃ 
Ἄοοηηδηἀδηαὰ εἴ ργοραρδηάδ τοϊ ίοηο ΟἾ Γι ΠΟ ἤΟΠΟΙΘ, 86 οοι- 
τὰ πιο ]}ἃ αἰϊοϊμηυγ. (ΟἿ, δυρτα ὦ, ὦ ἃ 8. 1, 23,) ΑὈὐδιϊμοῦδης {1 
ἀοοίογεβ, υἱ νογὸ δἰγαα αβῖ, ἃ ἀροιτγϊηἃ 46 τηογία οἵ ογυσα ΟἸ τ διΐ, 6 
Φυάξοϑ εἰ Ῥηϊοβορῆοβ οὔδηάεγεηῖ, ἰάαχυδ 510] Ἰαυαΐ ἀυοεῦθαηΐ ; Ῥαι- 
Ἰυτ νογὸ διυὰὸ ἀρογε ρυϊδδαηΐϊ, αυοὰ ἰγδάδηαο ἀοοσίτηδη ἀ6 ογυοα 
Ομτῖδιὶ 86 εἴ τε! σοπδῦι ΟὨγιϑιδηδ Ἰυαϊ το ἐχροπογεῖ εἰ οδἰδγα- 
εὐ." Ηδ οὔϑεοσναβ, (παῖ ἴΠ6 ἔδἰϑα (θδοῦοῖβ ἰῇ αυοϑίΐο τΟΌΔΟΪΥ, 
δὐδιαἰηοὰ ἔγοιαι ἱπουϊοδίϊῃρ; [Π 6 ἀοοϊσϊηα οὗ τῃ6 ἀδαῖῃ δῃὰ ογυοϊβχίοη 
οὔ ΟἸ σίβὶ, Ἰοϑῖ {ΠΟΥ δῃουϊα (ἤτον 8 βία} Ὁ] Ἰηρ᾽ ὈΪοοΚ 'η (86 τὰν οὗ (π6 
ϑεννθ δῃὰ {πὸ δ Πρ ἢ ϊοποα ᾿εδι Π 8 ; δηὰ οὗἉ [Π]8 πηδπαρεπιεηὶ ῥγϊἀοὰ 
ἐποτηροῖνεβ, ωρυζίηρ; [ΟΠ}]γ ἴο Ῥαυϊ, ἔογ ἐχροβίηρ; ἴπ6 ΟΠ γδεδῃ γεὶὶ- 
βίου ἴο γἰάΐου]θ ὈΥ πϑρά θβ8 αἰϑο! δ ΓΕθ. 

4. ΟΥ γαίϊοῦ ἰἴ δουϊὰ ὕὈ6 1 δ"). 



918 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΣ, ΟΒΛΡ, ΙΓ. 

11. ἀχρὶ τῆς ἄρτι ὥρας, Κο. ΤΠο Αροδέϊες πον 
ἀγορϑ [ἢ6 ἸΤΟΩΥ͂. “ΝΑῪ (ποῖ ἴο τηϑηςοη ραϑέ 48}|16- 
(ἰ008) ὉΡ ἴο {Π|8 ργαβθῃϊ ΟΔΥ Μὲ ΒΒ 8  ΠΌΠΡΟΙ δηὰ 
{π͵τβῖ, δῃ ἃ ὅγα ἰὴ ψδηΐ οὗἨὨ Ὠθοθβϑδγυ οἰοίίηρ," Εργ 
{Π18 15 6 βδῆϑε οὗ εὐομεν. Απά 80 (δε ποιὰ 
ἴ5 υϑεὰ Ὁ 481} (εἰϊεὰ Βγ δι. ΤΏ5. 8086.), ὁ πεινῶν 
τήκεται, ὁ γυμνητεύων πήγνυται, 8 δέαγυεά. δὸ (ὃς 
(Ἱοβδ. ϑωνμὶ! πμάμ, Ὑπὸ ψογὰ β χη βοβ Ὠγορ Γ ἐο 
δὲ ἰαλέΐῳ οἰοέλοά, πκεὰ τ 6 γυμνήται, οἵ Πρ ἸΒ Δ ΠΥ : 
δηἀ ἤδηῆςθ, ΌὈΥ οδίδοῦγρϑβ, 1ἰἃ 88 βορὰ ἴο ἀδηοῖο 
Ῥείη ἐ{{ οἷοέμβοά, ΤΏ 1{ 18 ποῖ Ὠροθββασυ (ἢ 
ΤΑΔΏΥ (ΟὈεΩπθηἰΔίο0Γ5) (0 τεϑϑογί [ὁ [πΠ8ὲ Ὠγρογθο ςαὶ 
66Ώ866 οὗ γύμνος, ΌΥ ὙδΙςῆ ἰΐ εἰρτῆθα ἐἐέ εἰδέῤδά, οτ οὗ 
γυμνότης ἴῃ ἤοπι. 8, 86. ἀπὰ 4 (οΥ. 11, 27. 

Οη τ6 ἐλέπς δος Γ Ὀοάσάτνάμψε μον τρδγζδ: 
“«ΒΌΓΟΙΥ Ο͵Θ οδηποῖ ἱπηβρίηθ ΠΥ τὩΟΓῈ ρἠογίοιιδ 
τυρι οὗ [ἢ6 (τυ τἢὰη Ψηδὲ ἰΐ σαιδεὰ [1 8686 
οἰγουπηβίδηςο8, ἤθη 51. Ῥαὺ], ἢ δὴ ἱπιροάϊπηδηξ 
1ῃ. ἢ]8 βρθϑοῖ, δῃά ἃ ρριξοῃαζο γσϑίῃογ οοῃξθροὶς 
{δὴ ρτασοίω!, δΔρροαγθά ἰῃ 8 πιϑϑη, δὰ βοιγθίϊεηθβ 
ταϊογοὰ ἀγθβδ, θεΐουα ρευβοηβ οὗ ἴὴ6 ἢἰρσεβί σγϑηΐ, 
διὰ γεῖ σοτηπηδηἀοά βιιοῖ αἰζθπήοη, ἃπὰ πη846 5ιιοἢ 
ἹΠῈΡΓΘΒ8ΙΟΉ8.᾿ 

11. καὶ κολαφιδϑόμεθα. ΤῊΪ8 16, Ὀγ αἰτοοδὲ αἱΐ (ἢ 
τηούογῃ (οαϊπηδηϊδίογβ, οαρ δι δα 85 βαιά, ΒΥ δ 8γ- 
φοοάοοβα οἴ βρεοὶςβ ἔογ βθηυβ, ἰο ἀβποίθ δὴν διϑγδὶι 
ΟΥ ᾿ΖΏΟΠΙΠΙΟΙΒ ἰγθδίβοῃς ἃ 88 4 (ὐσ. 18,7. ““υβείς, 
6}. Βιυιῖ 1 860 80 γϑϑβοῆ ἰε τῶν ποί Ὀ6Ὲ 
(ακϑη ἰη ἴΠ6 ρλνσίοαἰ Β6ῃ86, (88 ἰῃ Μαῖί. 96, Φ0. καὶ 
ἐκολάφισαν αὐτὸν, δηά 1 Ῥεί. 4, 20. ; (πουρὰ ἰἢ6 ἰδΐ- 
[οΓ ΤΡ Θ 18 ὃ. Βοβίθιβ. ρἰδοθά υπάογ [ἢ6 πηοίδρβο- 
τοδὶ ᾿θδα ; δῃὰ οὔθ ΠΙΔῪ ἷδο δά 2 (ος. 11, 98.) : 
αἱ Ἰϑδϑί, τῃ:18 πηυϑί Ὀ6 ἑποίμαδα, δη ἃ ρεγϑοηαξ 1}} ἰγϑδί- 
τηθῃΐ πηυϑί θ6 τπηἀογβίοοά. 

11, καὶ ἀστατοῦμεν, ““ δῃὰ δδνο η0 ἤχοϊ οἵΥ εἰοέοῦ 
᾿8θοάθ ;" τ 810 ἢ ψ͵δϑ ρεγραίυδ!ν 1[Π6 εαϑ6 ὙΠ οὐζ 
ΑΡροβίῖε, ἐβγουρμουΐ τῇ ψ80]6 οὗἔἨ ἢϊ8 18 ἔτοπι δἰ5 
σοῃνογβίοῃ. 16 ατροῖς (ὐοημηθηΐξδίοῦρ τρηάογ 1 
εἰραυ σοι, φεύγομεν. Βαϊ (ἰἰ8 βοειηα τιρεάοσίηρ ἰ00 
ἋΣ. 



2 ΟΟΚΙΝΤΗΣΑΝΑ͂, ΟΕ ΔΕ. ΙΥ. 910 

12, καὶ κοπιώμεν, ἐργαξέμενοι τ. '. χ. Τὴ ψοτάβ 
ἸΏΔΥ ὑ6 (Π8 ραΓΔρΡἢΓΑΒοα : ““ΑΠπᾷ γοῖ, ἔλγ ἴγοτῃ φαΐη- 
ἔπη 8ηγ (Πίηρ ὈΥ {6886 {γῖ415, γγα ΘΔΓΏ ΟἿΓ ΟΥἢ β8ιιδ8ἰ2- 
ἔρηςο 1η τῆς τηρβί ἰδοΟΓΊΟΙ ΤΠΠΆΠΏΘΙΣ, ὃν (6 ἰβῦοιτ οὗ 
ουὖν Πδη48. δ6ὲ Αοὶβ 18, 98. Οη ιδ., 848 οἴβῃ, ἢο 
“δἴγοϑ5 (ο δ6 ἰα]ὰ. 

1. λοιδορούμενοι, εὐλογοῦμεν. ἼΠ686 ψοΓδ ἃρ ἰοὸ 
ὅαις ἄρτι Δρρϑᾶγ ἴο τἼ8 8ὴ ἱπάδθρϑηάβῃί οἰυδίοσ οἵ δῃ- 
ΕΠ ΕΓ 8] οἰαυϑι]ᾶς, ἀηὰ οὐρθί, ἴὼ (86 ραποξυδίίϊοῃ, 
0 Ὀ6 80 ΘΧρτγρδορά. ΤῇοΥ δγθ, ἱπάφοά, ἱπιτοαπορᾷ 
ΒΟΙΏΘΥΠΑΙ ΘΌΓΟΡΌΥ ; δὰ ΓΏΘΟΡὮΥ]. ψν 611 ϑιρρ]168: 
“δορά πἢδὲ 18 ΠΟΤ, ΜῈ 4Ὧὁ ἢοΐ ὕ6ᾶγ {{|18 ᾿ἸηἀΙρηΔΏΓΥ 
οΥ ᾿πρϑιθητἶγ. Νὰ ψ ὄνθῃ ἴο ἐἴοβα Ψψῇο ἰγϑαΐ υβ 
1}} γΐαγῃ σοορά.᾽ Δοιδ, εύλογ. πιδῦ Ὀ6 τθῃάογϑα : “ Βεϊηρσ 
1:5} 64 8ηἀ ταν: 8, νὰ ρσίυο φορά ἐιυογά».᾽᾽ 8ο ΤΠθο- 
ῬὮγὶ. εὐφημοῦμοων. Αηά 80 (Οἰοξβ Αἰρογί. καλολογοῦ- 
μῳὼν, ΑΙ! πιοάργῃ (οιημπηθηίβοῦβ γοηάϑγ εὐλογ. δέθσε, 
οη ἢ ἰςἢ Κύδιδ πηᾶ 68 ἃ ΨΘΓῪ Ροῃροιβ, δι ηθ66- 
1088 ἀϊδβρίαν οὗ ΟἸδεβίοδὶ γϑἔδθγεηςββ. 

Ϊη 1ἢ18 οἰορβηΐ δοσυταυ ἰίοῃ οὐ Δ ἢ Θ ἰοα] οἰδυβο 8 
ΤπογΘ ἈΡΡΘδΓΒ ἴο ὃ6 ἃ οἰΐηιας.- 

14. διωκόμενοι, ἀνεχόμεθα.. ΤΠ Ψοτά διωῤκαν 18 ῥτο- 
ΡΟΙΙν 8 ἰογθηβίς ἴθγιῃ βιρηϊγίηρ ἴο ᾿»γοδϑομέθ : θμΐ 11 
18. ῬΟΡυΪΑΣΪΥ υβοὰ ἰῃ (Π6 βθη86 οὗ ρμεγϑθομέθ; νι ἱοἢ 
ἀπιρογὶβ βργονοοσδίίοηβ δῃᾷ ἰδιαγαββίῃρ τγερίταθης οἱ" 
δνοῦν Κίηά, (566 8ς]. 1,6 χΧ.) ᾿Ανεχόμεθα, ““τα 68 ἢ 
λι (ρϑεἰθη}}γ)." ὙΤὴ ψογὰ 18 ὙΘΓῪ ΓΆΓΘΙΥ υϑοα (Πὺβ 
ἈΡϑοϊυίοὶυ ; δηὰ ἐμογοίογα (Π8 οἰϊδοηβ οὗ τ[ῃ6 (οπι- 
πιθηΐαίοῦϑ 4γο ἈΠ {{|6 το {86 Ρυγροβθ. 1 δ 83 γργιβϑα 
(θοὸν ἀἰά ποῖ τοιμθαῦογ [Π6 ἀνεχοῦ, ἀπεχοῦ οὗ Ἐρίς- 
δέ}, ψῇο, ἱπάορά, β6ϑῃ5 [0 ἢᾶνα Ὀδδῃ ᾿ῃαονίρα ἔογ 
86 πιδκίηι ἐρ ϑδογιρίυσα, Δηα ρῬοβϑίθ!ν ἴο (ἢ 18 ΘΙ 

18. βλασφημούμενοι, παρακαλοῦμεν. ΤῊ 6]]Πρεἰςᾶ] 
5Θη(ΘΏςΡ 88 ποΐὶ Ὀθθῃ γυϑγὺ ψ6}} υπἀογθίοοα Ὀγ (6 
τοοάογη (οιμθηοηίδίοσβ. δοίη ϑῈΡ00}γ Θεὸν. 1. 6.. “τ 
ῬΓΆΥ ἴο αρά ἴογ ἰβϑιη." Βαϊ {Π|8 ποι ίμογ (Π6 βγηΐαχ 
ΠΟ ἰδ6 ἔτι 86η86 οὗ παρακ. Ψ1] ρϑγη. ΟἸΠ ΘΓ 
ῬΡΆΓΔΡὮΓΑΒΕ: “6 ΚΘΠΌΥ ἄδην (Ὧ6 σῦρε Ὀγουχῃῖ 
δραϊηϑί 18. Βαϊ (15 860186 ολῃῃοῖ ψ6}} ὃ ο]1ο] 66 
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ἔγοπι (πΠ6 νογά. [1 15, 1 {π1ηΚ, μοϑὲ γοηάδογοα Ὀγ 
ὙΠΘΟρΡἢΥ]. πραοτέροις λόγοις, καὶ μαλακτικοῖς ἀμειβό- 
μεθα. ἧς οὔδβογνβϑ, ίοο, {πὲ {πΠ6 βλασφημία 15 {Π|6 
τραχυτέρα ὕβρις ; δῃὰ {ῃ6 παράκλησις, ἴῃ πραῦνουσα 
διάλεξις. 

Α5 ἴο {Π6 γοδάϊηρ δυσφημοῦμεθα, ψ  ]οΝ ἴ8, ὈΥ ΟΓΊ68- 
θαςἢ, ρΡυξ οἡ 8 οοίϊπρ νι {π6 ἰοχί, 1 15 ΠΊΘΓΕ ρἤο88. 
Ὗν ε ον διγῖνα δ (ἢ6 Ὠρῇδβί Ἐ βίερ οἵ {86 ΟἰἸἸτηδχ, 

ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενηθῆμεν. Οἡ {Π6 86 η86 
οὗ περικαθάρματα (οτηπιοηίδίογβ τὸ ποΐ αφυϊ ἀρταρά. 
Μοϑῖ οὗ [Π6 τῆογα δι ηθηξ πο θΓΠ ΟΠ68 (Δ2Κ6 ἰἴ ἴο Ὀ6 
ἃ 5δογίῆοϊαὶ ἴογπὶ, δηὰ σοηίδϊπίησ 8η 4]}.8] 00 ἴο {Π6 
ΕἸΡΠΊΟΙ 8Δ ΟΓΙΗ͂ 658 διηοηρ [ῃ6 ατοοκβ 8ηα Βοιη8η8, 
οῇετγοα Ὁρ ἔογ [ἢ6 Ρθορίβθ, δηά ψῇ!οῇ, Ὀοΐηρ' βοἰθοίθα 
ἔγοιῃ [ἢ νΟΓῪ ν] ] 681 δηἀ γοΐιβα οἵ ἴῃ 6 ρορυΐᾶοθ, ἡγ 6 Γ6 
οδ! δα ὈΥ {πᾶὶ ἢᾶπιθ. Βυΐ ἴο {Π185 1 σαπηοῖΐ δ586ηΐ. 
δυσῇ ΡῬΟΓΒΟῚΒ ΨΟΓῈ δἰπηοϑὶ δίψαν οδ]εὰ καθάρματα 
ψ] ἢ τοίδγθησθ ἴοὸ [86 ρυτΙ βοδίίοη οΟΓ οχρί δίϊοη, νῃ θοῦ 
σἂ ἢᾶνα πο ρΐδοθ ἦλογθ. Τἤογο σδῃ ΟἿΪΥ 6 ἃ τοῖθ- 
ΤΟΏΓα ἰο {π6 Δ0)6οΐ νι ]θη 685 οὗἁὨ {π6 νἱοίϊη ; γυ]οἢ 
ψουὰ Ὀ6 ἴοο Γαπιοΐθ; ΠΟῸΓ ὅτ δυο 8} 1}810Π8 ἴὸ 
δίῃ θη τὶΐθβ σομηηοη ἰῃ δι. Ῥαὺ} 8 ψγησβ. 1 
σταηί, ἱπάθοά, {πὶ ΕἸοάσγ, ἴῃ 4 Π)ιββογίδιοη οὐ {ἢ ]18 
Ραβϑϑᾶρα ([ρ84] 1764.), τοίδτγεα ἰο ὈγῪ ὅςἢὶ. [οχ., 
οἰΐ68 ὕνο θχϑιηρίθβ οὔ {ῃ19 ψογά ἔγοπι 1)ῖορ. 1,Δθγί. 6, 
94, ἤη., δηά Αγγίδη Ἐρ. 8, 42., ψἤδγα περικάθαρμα 15 
864 ἰῃ {818 856η86: δυΐ 1 5υβροοί (Π6 τοδαϊηρ ἴο ὃὈ6 
σοΥΓυρί. ὙΠογοίογθ ἴῃ {Π6 ργαϑϑηΐ Ρᾶββᾶρ6 Ι νουϊά, 
(πον Πϑίδησίηρ ψῆδὶ εῖβ. Ὀγροβ ἴῸΓ ὥσπερ καθάρ- 
ματα,) τοΐδιη [ῃ6 σοῃηπιοη γοδαϊηρ, ψῃ οἷ 15 ἀοίδηἀοά 
Ὀγ αἰπιοβὲ 41} (η6 Μ5Ν. δηὰ οἰῇογ δυϊῃου 168 ; δὰ 15 
Βιρρογίθα Βγ {[|6 δη ἢ 6818. ΕῸΓ {Π6 Γθᾶ50}}8 Δῦονα 
τηθηιοηθά, 1 πιυϑὲ 480 γο]οοΐ {6 ἱπτογργοίδιοη οὗ 
περικαθάρματα, δαορίοα ὈΥ πιοϑῖ τοσθηΐς (οιμηπιοηΐίδ- 
ἴοτβ. [Ὁ 185 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴ0 ΒΌρΡΟΒ6 80 τζεηοΐθ δῇ 
Δ] υϑίοθ. Α νϑῦὺ ροοά Β6ῆ86 18 τηδάδ ὈΥ δΔάἀνογηρ, 
(ο αποΐδεν, δηὰ ᾿πάδοά τη6 »γέηιεϊυο, βδη86 οὗ {86 

Ἀ 80 ΟὮγγ8., ὙΠῸ ΟὔΒεγναβ (δαὶ ἴἢ6 Αροδίϊβ βίσῖ καθ ἴδε μαγάδαὶ 
δον δἱ τ ἐπα (πδιμεὶν οὗ (Π6 οἸ 0 χ). - ᾿ 
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ψογα, νος Π88 Ὀ66η ψν6}} ΠΠπϑιγαϊοαὰ Ὀγ ΤΠΘΟρΡΉγΪ. 
Ης οχρ]δῖηβ 1 ὈΥ ἀποσπόύγγισμα, 1. 6. [ὴ6 αἀϊγί οτ 4 
ΕΠρέ θεν ἔγοιῃ δῆγ {Πϊησ οὐ Ὀεϊηρ βΒοουγαά δθοι. 

6 84|830 Οὔδογνϑ (Πδί περίψημα ἢἃ5 {Π6 δ8ῖ)6 δίρηϊῆ- 
οαἰΐοη. Ηδ {ἢθη Ἰᾶγ58 ἴα ({ῃ6 [ΟΠ] ον της ἃ5 186 
86086 : ἀποῤῥίπτεσθαι ἄξιοι ἐσμεν ὡς βδέλυγμα λογί- 
ϑεσθαι. 

16 18 ρίαίη ὑπαὶ πάντων περίψημα 15 ἃ ῬΑΓΆ[16}|8Π| 
ΠΟΓΓΘΒΡΟΠΑΟΙΠρ ἰο περίψημα τοῦ κόσμου ; δηά ἰΠαΐ ἕωφ 
ἄρτι [85 6 88Π16 8686 ἃ8 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας αἱ νοΓ. 
11., ψ ΒΊΟΝ 15 1Π6 σοτηρ[ εἴθ ρῆγαβθ. ᾿Εγενηθημενζδβὶρ- 
ΠΙΗ6Β: ““Ψψ6 ἢᾶνα Ὀδ6η δηά ἅγθ.᾽" 

ΕἸΠΑΠγ, (Π6 ραββᾶρα ἴδ8 Ὀδθη ἰπιδίο ἃ Ὁ Βαγῃδ- 
μ458 (οἰτεὰ Ὀγ Υείβ8.) ἐγὼ περίψημα τῆς ἀγαπῆς ὑμῶν’ 
δηἃ Ιρηδί. οη Ερθ68β. 8. βρ ΜοῊ ὑμῶν ἐγὼ. 

14. οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς ---- νουδετώ. Τὴ6 Αροϑίί8 
ἤδγθ ὰγη8 {Π6 ἀἰϑοουγθα ἔγοπι {Π6 ἔδαοΐογα ἴο {Π6 
(οΥητδη Οἠγισέϊαη8 ἐπ σοποναΐ; δηα, ἴῃ ογάδθιν [ὁ 
ϑοιηθ δι βοίζθβῃ (ἢ6 βθϑιηηρ Βαγβῆη688 οὗ ἰἢ6 ῥγθ- 
σοαϊηρ᾽ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉΒ, δᾶ γ85: “1 πτῖῖθ ποῖ (διι|5 ἴο γου, ἢ 
83 ἐντρέπων, ““ ἃ5 Βῃδιηΐηρ γοῦ (ἰογ ἐντρέψων)," ““νἢ 
ἃ νἱ 6» (0 5ῆδιιηθ γὙοι!, ἰῇ γουῦ ΟΥ̓ δΥ68 δηἋ {Πο88 οἵ 
οἰ οιϑ." ΤὍΠ18 86η863 οἵ ἐντρέπω 18 ἰομηα 1η [06 68 
(Ἰ]αββϑσ δ] ψυ γι ΓΒ ; 85 ΡΙυΐ. ΝΠ. Ηοπι, 

14. ἀλλὰ----νουθετώ, ““ δι 1 σαηιοηδἦ, ιυαγη, σοι δεῖ 
γου." Τα Ψογά νουθετεῖν ῬΓΟΡΕΙΙ͂Υ 5ΙρΏΠ 68 (Ὁ 1η51]} 
νν ΒαοιΏ, βυσρεβί σοληβεὶ ἴο (Π6 τηη6,᾿ δηἀ 1 ὀσομτ 
[γθαῦ θη ἴῃ {π6 δογρίαγαὶ δηἀ (]δϑβίοαὶ ᾿γιΐθῦϑ, 
Τηδορην. Ψ6}} ρΡΑΓΑΡ ἢ ΓΆ868 : “ 1 580 ποῖ (1686 {Π1Πη08 
ουἵ οὗ Παῖτδα, οὐ ἰῇ ἃ γορυκιηρ ΒριΓ Ὁ, ὙΠΟΓΘΙΟΓΘ 
ἔογρῖνα ἴὴ8δ δὴν ἰδίης παγῇ. [{ 18 ἴτοιῃ ἰονθ, [ 
δά Γ688 0686 ΓΕΠΙΟΏΒίΓΔΗΘΘΒ ἴ0 ΥΟῈ ἃ98 ἃ ἰδίῃ Γ ἕο ἢ18 
Ὀαϊονοά Ἑομάγοη : δηά ψἢο ψουϊ]ά ποῖ διζθηά (0 18- 
ργεδβϑθηίδίοι!β το βυςῃ ἃ ηὐυδγίογ" Ηδ τϑιρδγκα 
ἔῃαῖ τῃ6 Αροϑβί]8 (δ}}8 (ἢδηὶ δοῆϑδ, 88 Ὠδνίηρ 8ρὶ- 
τἰίυΔ! }γΥ θοροιζθη ῃθπι.᾿᾽ 

ἘΨΙ2. “τὸ μυῖ (ὁ ἐδδηλο," ὈΜΏ, ἰο δαιῆ, Ὑπὸ ννοτά ργορεγίῃ 
αἱρηἰδεθ ἴο δ κα ΔΗ ΟἿ ἰὈΓΏ ἄΥΝΔΥ [8 Ἔγ 68 [ὉΓ 8βδπιθ, Ὀγ Ἰουκίῃ:; 
ἤναι (0}} ἴῃ {|κ6 ἔλσα. 

ΝνΟ!,.. Υ]-ς Χχ 
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1δ. ἐὰν γὰρ μωρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χ.., ὅτα.» 
“{ογ {που ρσῇ γε αν ὨΌΠΊΘΓΟΙΙΒ ἰπδἰγαοίογϑ, γοῖ Υ6 
βᾶνα ῃοΐ τηϑηγ ἔδίμογβ." ὙΠεβῈ νογάβ ἀγα ραγθηίῃθ- 
ιἰςα], Δηἀ 566π) ἰο βᾶνα ὕδθη βϑυρροβίβα Ὀγ τῃ6 τέκνα 
Ρτγθοδάϊηρ, ν]σἢ ΠΟΥ ἅγα τηδὰηὲ ἴο Ἂχρίαῖπ. Οὐγ, 
85 Ογρ ]} 8 βυρροβίβ, 1ἢ18 ΔῪ Ὀ6 πγοδηΐ ἴο πιδϑῖ δὴ 
οδ]δοιίοη : βιιοῇ 48: “ψ ἢδνθα ΠΊΔῊΥ ᾿ῃϑ γα οἴοΥβ δηὰ 
δβριεἰτυ4] (Δ Ποῖ: Τὸ ψῃῖοἢ} (Π6 ΔΏΒΨΕΓ 185: “ 1 
(858 ἰξ β661:8) γ6 ἢᾶνα μυρίους παιδαγωγοὺς, Ἡ ΠΙΘΙΟΙ 8 
ἰηβίγασίοτθ," ὅζο. ΤὨ]5 086 οὗ ἃ οεγέαϊπ 7ῸΥ απ ιιπ- 
οογἑαϊη, διιὲ ἰαγροῦ πμηιδοῦ, 18 ΝΘΤῪ [Γραυθηΐ Ὀοτἢ 1η 
Οτοακ, [ἰἴη, δηᾶ Εηα] 5. ὅ66 Κιυδιιδθ᾽ 8 ΘχδΠ 0 68. 

Παιδαγωγὸς 3ἰρηϊῇῆε8 ΡιΌΡΘΥΪΥ (16 ρστάνο, εἰ ἀθγὶυ 
Ρογϑοῆϑσθ Ψῆο σοηδυοσίοα οὨι]άγοη ἰο δηά ἔγοαυι 
βοῆοοϊ, ᾷ)ηἀά ψῇῆο βυροτγιηςοηρῆ (Ποὶνς ὈΘΠανίοιΓ οἷ 
οὔ βεῆοοὶ ἤοιυγβ. (δ6ε6 Ριρῇογ. ἀθ ϑογνὶβ Ρ. 238 ὅς 
234., ἀηα δοδοοίις. οὐ ὅδ. 8, 24., δΔῃα Θβρθο δ! }ν 

᾿  οἰβίϑι πη 8 Θχδῃρ 68 οἡ [8 ραβϑβϑαρθ) Αἰογναγάβ, 
Βονόνογ, ἰ σᾶπια ἴο ἀεδβίσηδία [Π6 ἐηγογπιαΐον,, τἢ 6 
ἰηβιγΓιςίοῦ, οὐ ἰθδοθγ. 

15. ἐν Χριστῷ, ““1ῃ [Π6 (γί δεδη ἀοςσίγι πο." ᾿Αλλ᾽, 
αἐέαπιθη, ψοέἕ. ΤὮ]8 υ86 οὗ [ῃ6 σοῃ)]αποίίου 18 ΟΠ ΕΙ͂Υ 
[ουηά αἰζογ ρᾶγίϊς] 68 οὗ οοποθϑβίοη, 88 ἐὰν εἶ, ὅτο.; οὗ 
ψ ἢοἢ Κγρῖα ρῖναβ ὭἼΔΏΥ Θχαπρθ8. [8 βυγργιβθά 

ἴδ6 (ὐοππηιηρηίαίοιβ. 8ῃοι ἃ ποῖ ἤανθ βθθῇ ἰῃαΐ δῇβγ 
πατέρας 15 ἴο 6 Γαροαίοα ἔτοπι ἴῃ οσοοηίοχί ἐν Χριστῷ, 
ᾳ. ἃ. “γε ᾿ᾶνθ ΠΙΔΩΥ ϑβρι ΓΙ] ἰηβίγιοίογβ, θυ ἠοῖ 
ΙΏΔΩΥ ϑ8ριγί[υ8] [αἰ ἢ 6 Γ8." Ἐ [Ι͂Ὼ οὐ πόλλους {Π6Γ6 185 ἃ 
ἀε]ιοαδία πιοίοδὶς ἴῸΓ ἕνα μόνον. Τα ψογάβ ἔ]ον ηκ, 
ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέν- 
νγησα ἅτ6 Ἔδχϑβδίίοαὶ. ΤΏΘΙΓ σθῆσγαὶ Β6η86, ἰηήθρα, [8 
Ρἰαίη; θὰ: οὐ {π6 οδχϑοῖ ἔογος οὗ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

πὶ Τΐδ πγεϊδυογίοαὶ δοῆδ οὗ πατὴρ, ὉῪ τ δΐοὶ ἰΐ οἰχοΐῆεα (86 
αμέδον οἵ Δὴγ {Πϊης, 6 ἡ ῆο ογβἰπαίοϑ ἰζ, δηὰ τυ Βογα, ““ ἢθ ψ8ὸ 
ἢγϑῖ ἰπϑίγυς 8 ΒΥ ΟἿ ἰη [ἢ ἀοβϑρεῖ,᾽" ἰΒ ὨΟζ ΤΊ ΓΕΪΥ δὴ ΟΥγἰ θη απ, 
«που ρὶ ἔγεαυ θην ὁσσυγτίηρ ἰῃ [6 ϑογίρίυγεβ, Ὀυϊ 5 4130 [ουπὰ ἴῃ 
1:6 ΟἸαβϑδίςϑὶ νυ ἴθ γβ, ἔγουι ΠΟ Θχδιημῖεβ ἃγὸ δἀάυςεὰ ὃγ Κγαυεε, 
[τ παν, Ὠοννανοῦ, ὕὉ6 ἀουδίεα τνῇοῖ Ποῦ (ἢι18 δοδε 6 ἤογα δρρὶ οβθίο. 
Τῆε ἴδγτὰ τΔῪ Ὦογα ἀδηοῖς οὴα τνἢ0 ἰδ Ῥαγεπέϊξ ἐπ ἰοσο, ὈΥ Ππανίηρ {πε 
Δυι ΠΟΥ οὔα ραΐδηῖ, ἃς. 866 55.ἢ]. [χ. 
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Οὐτπηδηΐδίοῦβ ἃγὸ ηοΐ ἀρτοθ. οβθηῃι. (165 11 (0 
τηθὰῃ, ““ὈΥ {πΠ6 ἀοοσίγίπε οὗ (ἢ γβϑὲ ; δηά τορσαγάβ (ῃ 6 
ἕο! } ον ηρ ρ΄ ΓΑβ6 διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἃ8 ἜΧΡΙΔηδίοτΥ οὗ 
11. [τ βοθη8 ποῖ Ὠδοθββᾶγν, πο ΘΟ, ἴο γοϑουῖ ἴο 
115 ΠΠΟΟΙΏ ΠΟ 86η56 οὗ ἐν. 1 ρτγοίοσ, νι. οἴ 6 ΓΒ, 
ἴο τεραγὰ ἐν Χριστῷ Ἰ. 88 516} 16, “ἰὴ (ἢ6 {Π]ηρ8 
Ρονταϊηϊηρ ἰο (Ἰγιβῖ.᾽»" 

15. διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα, “41 θοροί 
γοῖ ὈΥ τη68ῃ8 οὗ {Π6 (ὑο8ρ6]," 1. 6. (48 πιοβί γϑοθηΐ 
(ὐοιηπιοηίδίοτβ ΘΧχρίϑη) “ [ ἢτβί ἰδυσῃς γοὰ [Π6 
(ὐοβρε!." δ0 ὠδινεῖν, ( 14]. 4,19. Ῥμιίδιη. ν. 10. Αηάὰ 
50 δα ἢ θαγ. [οἱ]. 19, 2. (οεἰ6ἀ Ὀγ ᾿Υἥ'εἴ8.) Θυϊσπηαυθ 
ἘΠ} 8061} 811 ἀοςοί ἰοροῖῃ, δα οπὶ βογιρίιγα γοΐδγί, 
[δη4υ8Π] δὶ ΘΠ] ρσοηυϊθδεί. οάάν. οχρ απ: “1 
νν 88 {{1ὸ ΠΠΘ8η8 Οὗἁ ΥΟῈ βρ᾽ Γυ4] ὈιΓΓἢ." [6118 6 
16 856η86 οὗ {Π6 ράββαρθ, 10 8(ΓΟΠΡΙΥ ΒῈΡΡΟΣΙ5. (ἢ 6 
ἀοοσίγιης οἵ ὈΔρΕ βιὰ] γοσαπογαί οῦ. 

ΤἼΘ ἐγὼ 18 ΘΙ ρ Ἰδίϊς. 
16. παρακαλώ οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου γίνεσθε. Μοϑβὲ 

Οὐοπητηδηΐαίοσβ ἤθγα 8566ΠῚ ἴὁ ἴοο τηποῖ [᾿π|ξ [ἢ 6 
86η86. δοηθ {πΠ|0Κ (Π6 ΑΡοβίϊα τηοᾶπ8 ὈΥ μιμητ. 
Ἰπηἰἀἴογβ οὐ [Π6 τηοάοϑίν 6 δα ργαν! ον βῆθμνη ἴῃ 
{Π|5 Ερ!8116, ΟΥ̓ ογ8 ἴα μου ἴο ὃ6 οιηρδίίς, δηά 
ΒΌΡΡΟΒΘ {Π6 Δροϑί[β πηθδηβ : “" Ὧ6 [πηϊζᾶῖοῦβ οἵἁ π16, 
Δα οἵ οὗ τἰἰ6 Διέδο ἐδασΐοῦς ἴῃ αυσϑίίοη, δηᾶ (ἢ8 
Ῥτέβογσνα (ἢ6 ἀπ οὗ (ἢ6 ΟἸὨυγοῖὶι." Βαΐ 1 866 Π|8 
ΒΠΏΡΪΥ {6 Αροϑιϊθ᾽ 5 ̓πἰθηίο ἴοὸ ἀδάμος ἔγοπι ἢ 18 
φρίγιτμαΐ ρμαέογηϊίν δα Ἰηΐδσαποθ, (πᾶς ἰἢθΥ 8ῃοιι! ά 
6 1πηϊτὰϊοι 8 οἵ ἢϊηὶ; }ι.8[ 88 ρϑγθηΐίβ δηα ἰὀδοῆοτβ 
ἅΓΘ ἴο (ἢοῖγ σὨἰ γθη {Ππ6 οχεοριρίατ' ὈΥῪ Μ Ὠ]οἢ ἘΠἸῸῪ 8 ΓΘ 
ἴο τηο46] {π61΄ ςΠδιδοῖοσ. ὍΤἢδ ᾿πηἰδίΊοη, {ΠΘΓΘΙΌΓΘ, 
10 αυρϑίίοῃ, 18 ἴο Ὀ6 οχίθπαρα ἰο ὄδνϑῖν ὑγδποῦ οἵ 
Ομυιϑίίδη ἀοοίγιηθ δηά ἀϊίγ. ὅδο “ΤΏΘοΟΡγΥ!. : Μιμή- 
σασθέ ἐν πᾶσιν ἐμὲ Απὰά {1118 ᾿πΠ(ΘΓργοίϑιοη 18 σοη- 
πγαγχοὰ ὈΥ {πΠ6 ψογάβ [Ὁ] Ιηρ. 

γνείβ. ἤθῦα ΔρΕΪΥ σοιηραγοϑ Ηογοάϊδη 6, 8. αἷς μὴ 
μαθητὰς εἶναι μόνον, ἀλλὰ ϑηλωτὰς, καὶ μιμητὰς τῆς 
ἐκείνου ἀνδρείας. 

17. διὰ τοῦτο ἔπεμψα ---- Χριστῷ, “ ἴογ Ψ]οἢ ΓΘ8- 
801,᾽ 1.6... “ 41 γ6 ΙΏΔΥ δ6 {||6ὲ θα ον δΌ]6 ἴο 866 

ΥΩ 
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ΓΥ ΘΧΘΙΏΡΪΙΑΓ ἰῃ ἀοοσίγίηθ δῃὰ ἀπίν. Ὁς ἐστὶ, ᾶἅς., 
“ὙὙῃ0 ἰ5. ΠΙΥ Ψ6}}-θε]ονεα δηά ἐδ {ἢ 1] ὑγυβν 80η ἢ 
(6 [(ογὰ, εομυογέ. Τα σοηϑίγυσίοη 8: ὁς ἐστὶ 
τέκνον μου ἀγαπητὸν ἐν Κυρίῳ καὶ πιστὸν (ἐμοι). δ6θ 4 
Τί. ῷ, ὦ. Απά {Πῖ8 ἰ5 βάοριοά Ὁγ {μ6 ὑεδὲ (οπι- 
τηθηϊδῖοῦβ. ΟἸΠΠ6γ8, ἰπἰ664, οἷη πιστὸν ΨΙἢ Κυρίῳ : 
μαΐ τ|:6 ἐογπιοῦ ᾿ηϑίΠοά 15 θ68ὲ ϑιρροτγίεα ὈΥ πα 58 
Ἰοαιιοηά! οἵ δογίρίιγθ, αηά 18 ΠΊΟΓΘ ἄργαθδῦ]α ἴο [ἢ 6 
ψ ΟΣ 8 [Ὁ] ον ίης;, ἐς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὀδοὺς μου τὰς ε. 
Χ., ““δηά ψῇῆο πῆᾶὺ (Πογοίογα θ6 σοὶ θὰ ο ἴῃ [18 γθ- 
ργοβοηϊδίοηβ, δηὰ ψῆο Ψ ἢ] γοιηϊηὰ γου, ὅτε. 

Τίια ψογάβ τὰς ὁδοὺς μου ἐν Χριστῷ τι] ρσῦ τοίεγ (ο 
ροπάμοέ Δῃα πιοάο ο7 αοέΐοη οἵ οοπυογδαίϊοη τὰ σΘηοΓαΐ ἢ 
Ὀυΐϊ ΠογΘ {Π6Ὺ ἅγα [πιο Ὁ [Π6 σοηίοχί, δηά 68ρ6- 
οἰ! Ὀγ τ 6 (ο] ον ης νογά8, ἢ] οἢ βθοι ὀχοραϑί οὶ, 
(ο ἀθηοῖθ ““ ΠΥ πηοίῃοάβ οὔ (ΟΠ τ βιίδη ἰηβίγαςίοη,᾽ 
δὸ ἽΠΘοΟρἢγΪ. τὰς ἐν τῷ κηρύγματι οἰκονομίας, τοὺς κα- 
νόνας, τὰ ἔθη, τοὺς νόμους τοὺς θείους. Απά 80 (ἢ ΓΥ 5οβί. 
δηἀ {π6 οἵϊιοῦ ατοοῖς (ὐοιηπιηοηίδίοῦβ, 88 αἰϑο Ποβϑημ. 
δηά Κιδυβα, [Ι͂ἢ {Π6 88Π|6 Ἰηδῆῃεν ἀγωγὴ 18 366, 
αὶ ΤΊηι. 8, 10. Αςἰ8 94, 14 ὧς 22. 
ΤῊ Οτοοκ (οιμπιηδηίδίοῦβ ποίῖςα (ἢ ἀδ᾽ Ισδ ον νυ τεἢ 

ψὨ]ο] τἢ6 ΑΡοϑβί]6 84 γ8 σγεπμεπα, ποῖ ἐεαςσὴ; ἃ8 Τὶ- 
ἸΏΟΪΠΥ ψν88 ὑυΐϊ 8 γουηρ 8η. 1, ὨΟΎΈΝΘΙ, ΔρΡΡΓΘ- 
Ὠσηά (δμαὲ (6 ΑΡροβιϊδ γαῖ ποῦ θδη8 ἰο ἢἰηΐ ἰδδι {ΠῈῪ 
ἤανα ποῦ Ψο]ὶ γοιῃθιηθογεὰ [118 ἀοοίγιηθ8. Α γεῖ 
δτιοδίογ ἀθ ΠΙσΔΟΥ πᾶν Ὀ6 ποίϊςοά ἴῃ 2 Ρεοῖ. 1, 4. “1 
δμν γοῦ ἰῃ γϑιῃθητδηςς οὔ {Π686 (Ὠϊηρβ, (Ποιρἢ γκ8 
ηον {Π6η],᾽᾽ ὅτε. 
17. καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 

ΤὮθ886 ψογὰβ δ΄'6 δχϑσϑίςαὶ οὗ (6 ργεοθάϊηρσ, δηά 
ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΘΓ (48 (Π6 ατοοκ (οιπηιηδηίδίογβ ΟὔΒΈγν 6) ἅγε 
τηθϑδῃΐ ἴο βυρραβϑὶ (δ΄ {Π686 ΓΘ ὯῸ9 ἤδξεῦ, ΟΓΥ δρεοϊαὶ 
Τα νμν νι Ὀυΐ ΒιΟἢ 88 ΔῈ Ἴοιῃποη {0 ἃἰϊ {ΠῸ 
ΟἸαγοῖαβ, δπὰ {πογοίογα Ψψῆδε (πθῪ οὐρσῶὶ ἴο 8 
ΒΒηδιηδά ἴο ἴδνθ ἀενίαιοα ἔγοιι. 

18,19. ὡς μὴ ἐρχομένου δὲ μου πρὸς ὑμᾶς, ἐῷφυσιά- 
θησάν τινες. ΓΠΘΙΘ 18 βοιπαιπΐηρ οὗ τῃ6 ἰάϊοιοεὶ] 

᾿ Κι ηάδϑυ Ρίδβοδῖ.. (δηι., Ε3ῖ., δα Μοηοοῖι., ννῆο αἷϑο δβιιῦ) οἷ : ““ δορὰ 
ον ἱξ ἔλγο τὐἱτἢ της," ἄς. ΤΙ 5, Ποννονογ, 15 ἴοο χοβίσοϊεὰ ἃ δεηθδό. 
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οΥ Ρορυΐαῦ βέ}]6 ἰῃ {Π|8 Βαῃξθῃο6 ; 8ἃ8 ἴῃ ἐρχομένου ἴοτ 
ἐλευσομένου (του ἢ 6 υ86 {6 58πι6 [410π}}, ψ ἢ οὗ 
ἸΠΈΘΓΑΙῪ 5! ρ 168 : “48 1 δῖη ποῖ σοιῃϊηρ᾽ ἴο γοιι :ἢ 
8150 ἰη ἐφυσιωθησαν, νυ ἰοἢ 18 ἃ ΥνΟΧ ρΓΘρΏδηΒβ, δηὰ 
δ᾽ ση1ῆ68 : ““ ΒΟΠΊ6, ρΡιιβεά τρ πτπ ἃ να οοπἤδθῃςα, 
8Γ6 30 δοί( α5 ἐο δαν," ὅτε. 
ΓΤ Αροβίϊὶθ δα θθϑη δι πογίο ργονθηίθα, ὈΥ ἢ18 

σοῃίϊηι8] ἸΟΙ ΙΓ 68, ἔγοπι ν᾽ βϑ(ησς 18 σοηνογίβ δἵ 
(γι , δηα ποιῦ βοπη6 [ληςϊοα ἢ6 ψουὰ ποῖ ἄδγα 
ἴο Θῃσουηίοῦ 80 Τογη} ] Π10]6 Δῃ Ορροϑιίοη 858 ἢ6 νου ]Ἱά 
{ποτα ἥηἀ. [Ι͂᾿ ογάδϑγ ἔο ργθοϊμαδ (ἢ6 βϑυβρὶοίοη [δαὶ 
ὈΥ {818 ἘΡΙ8116, δπὰ {π6 τη ϊββίοη οὗ Τιοίῃν, ἢ6 οἡ] 
ΙηΘδηΐ (0 ΡΓΘΝΙΟΙΙΒΙΥ ΟΥ Πον (ΠΟΥ ΕΓ ἀϊβροβθϑά, 
βαΐογε ἢθ νοπίυγοα ἰο σοπηα ἴο ἰῃθη), {πΠ6 Αροϑβε]βε 
Ὀο αν δάά8: (“ Βυϊ (Π6Υ ἅγβα ιηἰβία θη) : 329. (ὉΥ 
Οοα᾽ 8 Ρογῃγ βϑί ὁ} 1 ψ}}}} αυϊο Κὶν σοπθ υηΐο νου. 

Ηδ6 τἢδη ϑιι]ο᾽ 8 ἃ βθηΐθῃσθ (καὶ γνώσομαι οὐ τὸν 
λόγον, χε.) ψὨΙοἢ σἀπηοί, [{Π|ηΚ, 1 δγνο 8η 4 νἱ σοῦ Γ, 
οΥ ἀἰρηϊν, δηα σοπηροβοα σοηἤάθδηςθ, Ὀ6 6Ά51}0 ρ8- 
ΓΑ] 6] 64, ονθη ἴῃ Ποιηοϑίῃθη68 Ὠ!η86 11, [ἢ {Π6 ᾿ηΐογ- 
ΡΓγοίδιοη οὗ 11 {Π6 (ὐοτηπγηθηςδίοῦβ ἃΓ6 δ ἴ886. Μοϑί 
Τοοθηΐ Οἢ68, 89 ϑϑηϊοσ, Βοβοημῃ., δη4 ἄγδυβο, δπηά, 
οὔ {Π6 δηςίθηΐ οΠ68, (οιηδη. δηα ΤὨδθοάοτεΐ, ἴΔ Κα 
τὴν δύναμιν ἴο ἀδηοία ΡΟΨΟΓ οὗἩ ΡοΓοσιηδῃοο, δηα σοοά 
τοΥἷ 5, ἃ8 Ορροβθά (ο π|6γ8 ιυογὰΐδ. Βυϊ (18 18. 6χ- 
σΘΘΟΙ ΡΥ Ὠδγϑῇ, θοΐἢ ἤθγο δηὰ 1ἢ {Π6 ποχί νϑῦβθ. 
ΟἸΠυβοβί., 1 (ὨηΚ, ἢδ8 ΓΙΡΠΕΥ δχρ]διπαα 1ἰ οὗ [ἢ 8 
)οῖῦεν 9. τοοὐκίηρ πιϊγαοίεδ. Απὰ 8ο ΤΠθορἢγ]δοί, 
γγΠοῸ ψ6}} οὔϑογνοϑ: ᾿Επειδὴ ἐπ᾽ εὐγλωττίᾳ θαῤῥοῦντες 
ἐξουθένουν τὸν Παῦλον αἷς ἰδιώτην, φησὶν, ὅτι ὄψομαι, οὐ 
τὴν εὐγλωττίαν ὑμῶν" οὐδὲ γὰρ ταύτης χρεία" ἀλλὰ 
δυνάμεως τῆς ἐν σημείοις. Οὐ γὰρ διὰ λόγου κόμψου 
ἐκηρύχθη ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἐβεβαιώθη, ἀλλὰ διὰ 
σημείων τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος γινομένων. ΤΠΪ8 1η- 

ἘΞ ΗΘ μεαὰ Ρεΐογε ἱηιοη δὰ 119; Ὀυΐ ννᾶ8 οοιηρε ]δα το ἀεῖδν (ἢ 
Ἰουγηου Ἰοηρον ἴδῃ ἢς δὰ ἴογθβθθῃ ; 80 ἴῃαὲὶ Ὀεΐογθ ἢΐ8 νἱβὶἑ 1ἢθ γα 
νγ8ἃ8 ΔῊ ἰηΐεγναὶ ἴῃ νῃ]οἢ [6 (πουρὶς ἢ ἴο νυχῖἴθ δποῖπον Εἰ μίϑι16. 
866 9 (οΥ. 1, 28. ΤΏΘ Αροβί!β 18 ΒῈ ρροβεα ἴο ἢδνθ δ ἰδβηρίῃ γεδοῆθα 
(ονίπιἢ, αἱ (Π6 ἐχρίγαϊίοω οὐ ἃ γεᾶγ δεν ἴῃς ρεγ οὰ νυ ἢς γοῖς 
(ϊς5 Εμῖ6116. (οδδῃμ).) 
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ἰογργοίβδιη, ἴοο, ἰ8 δαορίοα ὈγΥ (το! 8, Οτοίυ8, 
ὙΏ Όγ, δηὰ [οοο, Οἰδοτϑ, ἰηἀ δα, ἔα κα τ οὔἿΠ6 
Ῥοῖρον οὐ ἐδ Ἡοΐῳ ϑρὶτγὶέ, 88 Βηοτη εἰ 6 τη »γεαοὴ- 
ἐπρ υυἱὴ ἰῇ6 ἀδπηοηβίγαιοη οὗἉ ἐδ6 ϑριγι δηά οὗ 
ΟΥΣΘΓ, 8, 4. (845 15 (Π6 ορίπίοη οὗ ( αἰνίπ), οὐ (85 

ἰγοτει ἴῃ 118 ΕΥ̓ΠσΔΟΥ͂ οἡ (Π6 ἀοσίΓηο δηά 116. Βυΐ 
Ῥοίἢ 686 ΘΧροϑί[] 08 8Γ6 ἴοο ᾿ἰπη6. Τῆ6 Ἔχργαϑ- 
βίοη δνϊ ἀθηι!ν τγοΐογβ ἰο {6 οἰ οΔΟΥ οὐ 186 σιν 
δρί γι, ἃ8 βϑῆαεψψῃ Ὀοΐἢ ἴῃ τηΐγαοὶθα δηπ ἴῃ ΓΓΘΒΙ51:1}06 
ΡοΟνΟΓ οὔ ργθδο ηρ, 48 ν6}} ἃ8 ὉΠΘΓΓΙΠΡ Βουη ἀη688 οὗ 
ἀοοίτγϊηθ. 

Μαοκηϊρῆῖ, αρϑυγάϊγ, ἱπ ογργοίβ 1 οὐ (6 ροννοῦ ἴο 
ἀοίδπα (ῃροιηβεῖνεβ ἔἴγοαθ (ἢ6 ρυπιὶδηθηὶς οὗ {86 
ΑΡοϑβι]8. ᾿ 

Γινώσκομαι. Α νοχ ΡΓΘρΡΊΉΔΠη8, 5:6 Ὑ1ΠρΡ : “ 
8[}4}} ἐγ δῃά ρυΐ ἴο ἧς ἀμεῖν. 86 ΠΣ κηουυ." 
ον, δοσογάϊηρ ἰο (4588 (δηῆοη (ΡΠ). ὅδογ. 828.) 
νοῦῦ8 οἵ ἀποιυυίοασε οἴδηῃ ἀδποίΐρ, ηοΐ Κηον]θάρε 
αἰἴοπο, Ὀυΐ σογίαδϊη πιοίϊοη8, δἰδοιί,. οης, δηά οβδοί, 
ὙΠΟ} ἀγα σοη]οϊποὰ {Πογον ἢ. ὅ8.66 ἢ]8 ΘΧΑΙΏΡΪΘ68, 
διηοηρ Μ᾽ ΏΙΟἢ 18 (6 ρα884σθ 'Π αιυφϑίϊοῃ. 

90. οὐ γὰρ ἐν λόγῳ---δυνάμει. Ἠδτγα ἀραῖῃ (οπι- 
τησηί(αίοτβ ἃΓῈ ποῖ αυπ ἀργοθα οἡ {Π6 86η886.Ὀ Οπα 
(Πίηρ ἰ5 σαγίδ πῃ, δηὰ οὐρῶῇϊ ἤσονοῦ ἴο ἤανα ὈΘΘη 40698- 
(Ἰοπ6(4, παπιοῖγ, {Πα {Π|86 ψογάβ να γοίδγθηςθ ΟἢΪγ 
(ο ἐφεαοῆον5, ποῖ ἴο (γι ϑι14η5 ἴῃ ροηθγαὶ. Βυ βασι- 
λεία τοῦ Θεοῦ 8 αν! ἀθη}}γ πηεδηῖϊ (ἢ6 ρτγοιηυϊραίοη οὗ 
116 ΟΠ γβιίδη γο! !ρίοη. Απὰ {Π|᾿6Γ6 8 ἤθγα δὴ 6}}}0 518 οὗ 
ἐστι, ἰὴ {Π6 86η868 οσοηδίσέ. ΑΒ (0 {ἢ 61105818 ργοροβθά 
ὈΥ Μοβπείηι, οἰκοδομεῖται, 10 185 ἴο. ΔΙΒΙΓαΓγΥ. Μοεῖ 
τοσοηί (οπιηθηςδίοῖϑ 4585] σὴ ἴο [ἢ 6 Ρῥ4588 6 [ἢ18 5686: 
“Τῃ {86 ργοραραίίοη οὗ (ῃ6 (ἢ Γιβίη γα ρου 6 
ΓΘ ποΐ 80 πηποΐ ἴο σοηῃδίάογ {Π6 ψογάβ, ργοι 1568, 
Ὀοδϑίβ οἵ {6 ἰοδοῦθσγ, ἃ3 ν αΐ ἢθ σδῇ ἄο δηά βῆον." 
Βυὲΐ {{π||ι9 (6 ψογὰβ8 ψοιϊὰ θ6 δρρί!οαῦῖὶα ἴο 84]] 
ἰρϑοθογβ οὗ δνϑῦῪ ἃρθα: ΜἬΘΓΘαΒ [ΠΟῪ οδη ΟὨΪΥ ὃ6 
τηθδηΐ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο (ἢοβδ6 ὑπάδγ {π6 πιγαουΐοιι5 ἀϊ8- 
ραηϑαϊίοη οἵ (6 ῥγηηνα δα Αροϑίοϊ!ς ρὲ: δηά 
τΠογαίοσο (Ὁ γϑοβί. δηα πλοϑὶ πγοάθγῃ (οιητηθηίΐδίουϑ, 
ΤΙ ΡΏΠΥ υηἀογϑίδηα φοῖσοῦ 0 «ὐον ἦς πιϊγαοίεα, ΤΉυΒ, 
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ἔον Ἰηβϑίδηςθ, (δηὰ {ῃ686 σεγίδιγ πο ομαγρθδῦὶα 
ΜἸ (ἢ ΒΡ ύβ  10η,}) ατγοεῖμ8 γοπάθιϑ: “ ΨΊ τηΐγασαΐο- 
Ταπη, αυδἰϊα Ὁ Ὠυμηδηὰ ορα ρῥγοβοθῦὶ ἠδαυπδυηίΐ :᾿" 
δηά [οοΚα, “ σοηβίϑί8 ἴῃ ἴῃ 6 τηϊγδουϊοῦβ ΟΡΘΓΔΙΙΟΙΒ 
οὗ τ[)6 Ηοἷγ δρίγιι "Ὁ ῬΓῃΐθ ἱπίογργοίδιοη 18. 8530 
Δαἀορίοα ὈΥ Οἴ6]}Π18. 866 δααίθσ, νῃο ρεγυθν δεῖν 
ταί] ΘΓ (ἤδη Ἰσπογαηι} Υ σοηΐουηά 8 τ[ἢ6 Ὀγθβϑθηΐ {{π|68 
δηα (6 ρτγίτΠνΘ ἃρ68. 

21. τί θέλετε; ἐν ῥάβδω ἔλθω. ΤΙ ἰ5 ἴον τί πότερον. 
ΤΠἼς ἐν 18 ἴῸΓ σὺν, ΔοΓ {πΠ6 Ἤδῦτον υϑᾶρο. Τἢδ 
δῦονα νγ88, 1{1 τηϊϑίαΚα ηοΐ, ἃ ργονογυϊαὶ ΧΡ Γ βϑίοῃ, 
δηά δομοορίίσεϑη τσ ]γ οἰ Κ8 τἤογα Ψν88 γοίδγεποθ 
ἴο {Π6 ἀϊβοὶρ!!πα οὗ (6 “26 ν δὴ σῃυτγοῖ, οὗὁἨ πῃ 
ἢ6 σίνεβ δὴ ὄχϑιηρία ἔγτοπι ΒΚ. ΕΠ]. “ ( ἰαδβερδηΐ 
ΘΌΠῚ ῬΓΪΠ]Ο νογῦ]8, ἀδἰη46 νιγρᾶὰ, 418 βογρίαπι 68 
Πϑυΐεγ. 21, 18. ἩΧῚΝ ὙΠΟῚ (οἱ σαβιραθαης 6.161}. 
Αἱ 8ὶ μι] ουίηι8 ρογραί, γοάθαϊαιο δά ᾿Ἰηρσϑηΐαπι, 18- 
Ιἀδηάππι (τα ηι." ὙΠ} γοβρθοῖ ἴο 118 56η86 ἤ6ΓΘ, 

1Π6 Οτοοῖὶς (οιμπιοηίδίογθ, 8ηἀ ΠΊΔΩΥ ΠΠΟάΘΓΠ ΟΠ 68, 
8ἃ5 τοίι8, απ ἀογβίδηά 1{ οὗἉ [6 ΡΟΝ ΘΓ (ο ΒίγΚα ψηῇ 
ἀφθδίἢ, οὔ ἀ18βθᾶ56 (48 ὉΠ ΠΔ 658); δηα {Π6Υ δάνογι ἰοὸ 
1Π6 ο8868 οὗ Δπδηΐδβ δῃά ϑδρρῇϊγα, δηὰ ΕἸ νυ πη88. 
Βυΐ βυςῇ ρυ}5Πηγθη8 ΨΨΘΓΘ ΥΘΙῪ ΓΑΓΘΟ, δηἀ ἢδα Ὀ66ῃ 
ΟἾΪΥ οὔςα δπιρίογοα ὃγ δ. Ρϑι] ; ποῦ Ψψου]ὰ τἢ 6 Υ 
Ὦανα Ὀδθη β8υ1{40]6 ἰο {Π6 ἔλι (8 οὗ ψῃϊσῇ {ῃ6 (ογίη- 
ἐἢ]8Π5 ἃγα δοουβθά. 1: {ῃογοίοιο δδβοηΐ (ο (γυβοϑβί. 
δΔη4 ὙΠΕΟορἢγ]δςοὶ, (μας (ἢ 6 [οΓΠῚ ΟΠΪΥ τ 68Π8 ἐν κολά- 
σει ἴῃ ἃ βθῆθγαί ΨΑΥ, δῃά, ἃ85 Ἱ πβοαογοί ψ6}}] γθηαγΚΒ, 
ἀεϑρηδῖεβ 16 παιδευτικὴν ἐνεργείαν, τοί ΘΓΓΙηρ ἴο 66- 
οἰ εβϑίϑβίσαὶ οἰ βΕ]8θιῃ θη Δη ἃ ΘΒ. Γ68 οὗ Ἔν γῪ Κιηά, 

Ιη {6 ΘΧρ γε β8: Οἢ8 ἐν ἀγάπη, πνεύματί τε πραότητος, 
(Πογα 18, 1 {Π1ΠηΚ, δὴ θη δα 18: οὐ (6 ἰδοῦ τη ΔῪ 
ἢανα Ὀδθη δἀάρα ὈγΥ ΨΥ οὗ δχρ οδίίοη. Νοί Ὀυΐ 
(μαι 16 οἰδασ οουΐγβα τηρῆϊ θ6 (45 (Ὠγγβοϑβίοιῃ οὔ- 
86Γν68) ἐν ἀγάπῃ, ἰ. 6. τοοέἰ πιδαπέ σοτγθοςοη, θυ ἐῤὶς 
ψΟΪἃ 6 αἶδο ἐν πνεύματι πραότητος. Ἐ 

ἥ“ ΟΥ̓ {Π|8 γουδηὶκ ΖΦ ον (αἰνίη ἢδ8 ἀνα ]θα ἢ τβ6 1 ἴῃ ἴΠ6 οί ονν- 
ἱπρ' γγὲὰ}}- οχ υγοϑϑο ϑ6ηκ(τηθιῖ : “ Εκίδῃη υἱγῴα δι ολατιέαί 6 ῥτοβοίδβοὶ- 
ἴων, ουἱ ἰΔηθη ᾿νἶΐο ορροπίζυγ, φυΐα οσοι !δἴυΓ ΟΠαΓ 88 δῖα ϑενθγὶ- 
δία, νυ] τυ {γἰβι ἃ οἴ νου ὈοΓυτω δϑρεγιἰαϊθ." Οηδ ἱρ!, Βοννονογ, 
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ΟΗΑΡ. ν. 

ΤῪῊΗΕ Αροϑίε πον ργοοθθάβ ἰο ἰὰὺ ἰο {πεὶγ σπαγρα 
ΒΟΙΏ ΘΕ ΠΊΟΓΘ ΒΟΥ Ιου πη ΒΟΠΊ8Π), 86 Οἴ2 83}, 5ρ1- 
εἰ [14] ργίάθ, ὅο. Ἔνθ η ρΓΟΒ8 1] ΟΓΔἢ ΠΥ. 

γει88 1. ὅλωρ ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία. ᾿᾽ΓΠΘ ΡἢΓΔ56- 
ΟἷΟΡῪ 5 6γα Δ] ορϑίθοῦ τἀ! 8], οὐ ρορυΐασ. Νο- 
εἰϊης Π|Κ 16 18,1 τπ|πΚ4 ουηά ἰη τς (Ἰαββιοδὶ βέγ]β. 
Εὸτ 88 ἰο {πΠ6 ραβϑᾶρεδ οἵ Ηδγδο] ! ἀθ οἱεὰ ὃν ἵν εἴ8., 
1Π6Υ ΟἾΪΥ σοηΐδίη ΘΧΔΠΊρΙ68 οὗ ὅλως 1Π (πα 86Ώ88 
οπιηΐηο. ΤῈ ἤγοθ οὐ ἰη6 ἰάϊοπη Πίηροβ οἡ (ἢ εἰ- 
᾿|ρ818 οἵ εἶναι ἀηά (ἢ δὲ οἵ ἀκούεσθαι ἴῃ [Π6 8688 
δὲ γορογίεά. ΝΜ εἰϑιθὶῃ ρδγαρἤγαβαβ : “" πΙΠ|} 8106 
διιάϊίι τ," οβθηπι. ΓΟ Δ οΓβ : “ ἴδιηᾷ δὶ ἸηΐοΓ νὸβ 
6886 Ποιη]ηθη) βοογίδιοηϊ  υρυῃ δάδις ἀσα!ταπ." 
Βιυΐὲ ἰἴ 15 ηοΐ αιτ6 σοτγίϑ!η ἔγοιὴ {π6 ΔΙΡοβί 68 ψογάδ 
ὙΠΟΙΠογ 6 ἀοθβ ηοῖ ἢἤγϑθι δάἀνογῖ, ἴῃ ἃ σεποσδὶ ΨΔΥ, 
ἴο {8 οχίβϑίθηοθ οὐ ἔογηϊσϑίϊοη πιο ἴπσ, δηΐ 
{Π 6 ΞΡΘΟΙῪ Οὔ σ886 88. ἃ ἤδρτδηί Ἰηδίληςε οὗ (8. 
' Καί τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάθεται, δο. 
αΐδνεῦ τῇλυ πᾶν Ὀδεὴ (ἢ6 ἱψῃπιογα  Ὑ νὨ]Οἢ μγεναῖ οὶ διοοηςζ 
1η6 Ογεθκβ οἱνὶ Βοιηδηβ (νγῆὴ0 8δ᾽6 ἤθΓα δβρεοίδιν πηθβῃι), ἴϊ του 
Ὀ6 δοκηιυν]εύσεα παῖ ΠΟ διυιοῦ σὐπηθοί ἢ 88 ἴῃ 0866 ἤογε δανεγίαι (ο 
ψΈΓῈ ρμεγην τε διηοηρ ἴπδηι; ἀπ ᾿ηἀεεά αἰ πιοβῖ 4}} {πἴ ννε (Ἢ 9018 098 
ΤΕζΑΓ 6885 [ογυϊ θη, νγογα Ὁ. πόθ πὶ αἴννανδ δαγηϊ θὰ το ὑ6 τιη]δινἕμ!]. 
ἴῃ γμτγοοῦῖ οἵἉ ι}ιἰ8 τ|ι6 ῬΠΙΙοΙοςίοαὶ Οοπητηεδηίαῖοι 5 δἀάυοσε ἃ βτοδῖ 
ὙΑΥΪοῖγ οΟὗὨ ονϊἀθποθ. ὃ, ἴϊ 8 ἴγυς παῖ {πεῖς ῥγαοιίοα ἀϊὰ ποῖ αἰννὰγ9 
σογοδροπὰ ἴο (πεῖν μγϊποΐμ]ο5: γαῖ ἴπ6 ἔδνν ἱπδίδηοεβ βαἀυοςσοὰ 
(Ἔοπη {γε Οὗ 100.) 816 εἰ εν οὗἨ Τογαὶ μογβϑοηδρεβ (566 Ρ]υῖ. ἢ ε- 
τηεῖγ. 907. πα 7υβιϊη. 8, 8.} ννῆοβε πὶ βὴ δἰιυδιΐοη αθογάεά ἃ ᾿ἰςεηςε 
ἴο ΘΏΟΓΙἑ 68 οΟὗὨ νοῦν Κίη, δῃά δ ἃ {ἰπ|6Ὸ ἤθη μγίναϊθ τηογϑὶβ 
ΕΓ δἴ {Π6 Ἰοννεδὲ εοῦ. Α8 ἴο ἴθ οιδβίοιη τηθηϊ!υπηθὰ Ὁγ ϑοχῖ. 

49Κ σὺν τηοαέγῃ Αὐυβίΐῃ ἩἩΠΕΙΠΟΥ ἢ8 τοσϑΐπᾳ οἵὨἉ ϑετυεξι μτοοροοάεα 
ἤτοι ἴῃς οἷγρα ἐξ οδατὶαίε ἢ Ὠϊὰ Πα ποῖ γδίπαγ δεῖ ὑροῃ ἴπα Ῥορίεὰ 
ἀοοιτίηςε οὗ δυγπὶπρ (δε ὑοαψ ἰο δαῦε ἐδε δομὶ ! Ῥυάοϊ [ξς Ορργοῦγίδ 
αἰςΐ, εἰ ποη μοϊιυϊἷδ86 Γγείε]}!. 

ἘΠᾺν 96πδ]. ἀς Υἱ(. Ργίπορ. Ο. 18. Ρ. 174. ν ἤογε 'ἰϑ. υγϑοηϊϊοποὰ 
(Πὸ ἰπδιυϊα τὸ μήτε μητράσι συγγένεσθαι, μήτε θυγάτρι, μητ᾽ 

᾿ ἀδελφῇ. Υἱγρ. Ἐπ. 10, 388. Οἷς. μγο ΟἸυεηί. 5, 6. Νυυϊὶ ρεηθτο 
ΒΟΟΓΌ5, Π0}}}18 δυϊουῖθιο, δι δϑι1}8 Οὔ οἰ θυ5 οπιλ τ. Ο ηγυ] οι β 
δοϑίυδ ἱπογεα! Ὁ}}6, εἴ ργδῖοσ ἤδηὴς πῃδιη, ἴῃ Οὔληὶ νυἱϊὰ ἐναμάξέμιν ! 
866 ἰῃ ίείβ. Οδίρυγη. Ὠιαὶ, 24., ΦῈ]. ϑρμαγιίδη, (ανᾶς., Μδῖςο)}, δὰ 
Ἡογορ, οηκίη. ἀ6 500]. 428., ἀηα ῬὨΪΐΟ 801], 86, 
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Ἐταρ. (οἰἐοὰ Ὁγ ἘΠ5Ππεγ) δα ρρενα! ΐηρ διποηρ {πα Ῥεζείδηβ, μητέραν 
γαμεῖν, (ἢ {πἰηρ' του ὰ ποῖ ὕς ογε 1 0]6 ἀνθη οὐ Προ δ ΠογΙΥ. 
ΤΊΘῺ 8δδ ἴο {δ6 δίοιγ οὗ Ργοοορ. Βεἰ]. (14]}. 10, 4. ““ νατβὶ8 πονθγοδσηῃ 
ὄυοεγε ᾿ἰσοῦδι,᾽" [ἃ 186 οὗ μγϑοδγίουβ δι ῃοῦῖΡ, δηὰ 88 ποῖ 008 
Ὀδδγίπρ Οὐ ἴδε ἡνογὰβ οὔ ἴπ6 Αροϑίίθ, ννῆο αἀἰὰ ηἢὐυΐ ἱπίεμή (πεῖ ἴο 
μ6 δρρὶ!οα ἴω Ἔνθ δᾶναρε ἰγὶθε οὐἁἩ Ὀαγθδγίδηθ. ᾿ Ὁ ΠΟΙ ΠΟΥ ἰΐ νγῈ Θ 
συβίομμ τυ δαγοηρ ἴπ6 Εργυριΐδηβ (ἀκοερὲ Ἀτηοηρ; ΤΟγαὶ ρεγθΟ; 668), 
9 ποῖ οογίαῖ. Οὐμον ἐχδιημρίεθα, ἰπουρὶν ΟὗἨ 0 τηογθ νυ αἰρῇϊξ, παν 
Ὀε βεθὴ ἴῃ ϑρϑδῇῇ. Νιιυηΐδηι, ν. 494, ον Μαδὶὶ Οὐε8. 146. 
ΤῊ ᾳυεδιίομ, Ὠοννενοῦ, 18, ἴον ψγ͵Ὸὸ 8ΓῈ ἴο }ι8{1γ {πὴ6 Αρορε! δ᾽ 8 

ἌΟΓΙΩ5, νυ βίο, ἰὶ τωυδῖ Ὀ6 ρταηϊδα, οαμηοῖ ὃ6 ἀοἴεησεα ας ἠδ ατὰ 
τοπαεγθὼ ἰη οἷ᾽ Οοπιπιοπ Ῥετβῖοθ. Οὐε σδηηοῖ δυρροκε τἢδῖ {Π|8 δηὰ 
δ οὗ Πἰ κα ἱποθδίμουδ οοηηεεζίοηα, τοῖα ποῖ πανηδὰ διηοηρ; Ἠεοδίϊθηδ, 
ΟΥ ἴα (αγ βῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 παιηθα διηοηρ ΟΠ εἰδιίαπβ. [Π]ηπδγ (ἢἶβ ἀ18}- 
4] γ, την ΟΥ του (06 ΒΡ. Ρϑαγοθ) νου ]Ἱᾶ γεηήθν ἴπε ὀνομάϑεται 
τοροτίεα, οἵ βαὶα ἐο δ6. ΑὨα Ἐοβδηῃ,. “ νἱὶχ γερογυτ," ΤΉσδος, πονν- 
ἜνΘΓ, ἢ ΚΘηΟΓΑΙ, (65 ΒΡ. Ῥεδγοε, Ηδι., Ογοῖ., ϑαϊη)δβ., δηιὶὶ 518ά6,) 
φοῦ α οσδησεῖϊ ἴῃ6 ὀνομάϑεται, οἡ {ἴδ Δ ΠΟΓΙῪ οὗἉ δθουϊ εἰκῆι Μ53., 
{Π 6 Ὑυ]6., δηὰ δοῦθ νεγαίοηθ ἀδροηάειϊ ὕροη ἱΐ, 85 δἰδὸ 8 ἔδνν 
1διὶπ Βδίδογο. Ηθηοο ἴϊ 16 τἤγοννη οὔΐ οἵ (Π6 ἰοχί ὃγ Κταυθθ. Βυϊ 
118 ΘΘο 8 ὙΘΓῪ Γαϑὶ), δίποα ἴΠ6 σοιῃη!οὴ Γεϑαϊηρ 18 δ ρροτίθα ὈΥ ἴΠ6 
Βαϊ ΠΟΥ οὗ πιιπάοά9 οὗ Μ55., (πε ϑ'γγ. δῃηὰ οἰποῦ Ψεγθίοηβ, δηᾷ {πα 
ατγεοὲκ Βαδίθουα δηὰ Οοιμηιδηϊβίογβ, δα ρϑοῖ Πγγ ΟἾγγβοϑῦ. (νν}ο ᾿π ἴα ς 
ΡΓΘίβ 1886 τνογάφ ἴῃ ἃ ΠΏ ΠΡ δοοογάδηϊ ν᾿ ἢ οὐὔγ Οοτπηηοη γα βἰοη): 
δηδ 8 γε ξορὰ γεδδοη οδὴ ὃὉ6 οβδγοὰ [ὉῸΓ τΠδῖγ οπιίδβίοη, ὨΒΙΏΟΪγΥ, 
{Π6 ἔδαν οἵ δοῃ)8 ονδὺ {ἰπηϊὰ ρεβοηβ δὶ {πε οχργοδδίοη σου ποῖ 
Ρ6 7υ8ε{|8εἀ. δίηοςρ, ἴδῃ, ἰϊ τηιιδὶ Ὀ6 τοϊδϊηϑά, ννπδί δοῆδε ἰδ ἴο Ὀς 
Θϑϑἱρηδα ἴο 2 ΑΒ ἴο (86 ᾿ἰηϊεγργείϊαί!ουδ δήορίεά Ὀγ Βρ. Ρεαῖος 
αηρὰ Εοβοηηι, ΓΠΕΥ ἴοο τηοἢ οοηῇῃε [6 πηϑδηΐηρ, ἘΕΠ8ΏΘΓ ΓΘΠΠΘΓ : 
“ σηὶ δυὰς οὐπιηγοηλογαῖυν, ἡ Βιυϊ {ἰ|ὸ ΟἸδβδίσα! δου που  ἶε8 ἢ 
τυ ῃοἢ Πρ ὑι}} 8. {Π|9 ἱπιογργοίδιίοα γα οἰίεθν μοσίΐοδ!, ΟΥὁ Ῥγοῖθ 
(πὶ 19 ΟΥ ἃ ροείΐοαὶ οβδβϑῖ, δ ἰϑοογαίθδ. δε ϑογίρίυιγαὶ Ἔχϑι}]θδ 
(85 ἔζοπι. 15, 40. ὅπον ὀνομάσθῃ Χριστὸς) ρτονε Ποϊπίηρ. ΒΒεδβίαδ, 
ον οου μὲ ἰτ Ὀ6 δερροδεά παῖ {1 Οδηϊ θα δλοιἑά πιεηθου ψἢ 
Ργδἶθθ δυο δου 68. 

ΤὮΘ ἀρονὸ ἱπιογργείαιίοτιβ, ἤούσονεσ, ἢ δοίὴθ ἀἄθρτοα τλεγρα ἰπῖο 
ἐδοῖ οἵπεν. Βυῖί! ὃερ ἴο βδυσρεδβὶ οποίλεν, ν Ὠϊοῃ νυ ]]}, μογῆδμβ, ὃ 
τπουρθι δοῖεν ἔσυπμάεδα ἐπδη Δὴγ οπὸ οὗ ἴθ. Μαγ ἰΐ ποῖ Ὀ6 βυρ- 
μοθεὰ {πᾶ {16 Αροβίϊα (ννῆοθε Ογθεῖὶς 16 Η]] θη ϊδῖςλ], δὰ ἴῃ τηϑην 
Τεβρμεςθβ εν αι ϊηρ; ἔγοτῃ {6 (]αϑβίςαδὶ δίαπαδγ,) 88 ἤεγα, ὈῪ ἃ ΝΎ 
εἰσιν ἰαμδε, υϑεὰ ὀνομάδξεσθαι ἴοξ νομίδεσθαι,Τ γὶ, ἴὸ Ὠ6 αρ- 
φριουσὰ ὃν ἴα απὰ εμδίοηι, δια. ; ΘΧΘΙΡ]66 ᾿οὗ νυῆὶς ἢ οἱρη! βοδίοη 
δῖ ἴγεᾳυοης 1 ἴπε θοδὶ ψυυοτθ; δὲ Τπυσγα. ὦ, 1ὅ. ἐς ἄλλα τῶν 
ἱερῶν νομίξεται τῷ ὕδατι χρήσθαι. Απὰ ΡΙυῖ, δῦονο τείεγγεὰ ἴο. 

Ἐ 80 Πειηπιοῃὰ δῃὰ Εδίλιφ : ““ Νοῦ Ἰοαμλίυν ἀ6 ζεητίθυδ ἰα υῃϊ- 
νΟΙΒΏΌΙΩ, δε ἐ6 ροητὶθι5 τηογαῖίβ, οἱ ἴὰπο ποίΐδ, 4 υἱ ῥ᾽ υΥεπιπλ 
Ἐλοιηδηΐδ τορουδηϊν Ἰερίθυθ, αρυὰ αυοφ ῥγίϑοιθ 1129 ὈΔΥΔΣΟΓΌΠ 

᾿ φοηδυρίυάϊΐηοο ναὶ παογίθυδ, νοὶ Ἰορίθιι8, φογτθοῖθ δγϑδῃῖ." 
ἰ ΤὨο δοῆθε δπὰ ρῥσγορχίεῖν οἵ νυ οἢ ἴθγπα, ἰὴ {Π|8 οομῃροίίοῃ, 

νἷ}} ὕς ἰπμοίδπιγ ὁεθη δὴ δοκηον]εαροί ὃὈγ ἐνεγν ΟἸαϑβὶςαὶ δομοίασ. 
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80 τδαῖ, υροῦ εἰνὲ τοῖς, (6 ϑεῆϑα 8 Ὀδεὴ ὙΈτῪ γΡῸῈ}] τερτεδεπίοὰ 
Ὀγ Ὦγ. ἡ εἶϊο, νο γοηάθιδε “δὺς υπο ]θαθθθθ δα ἰδ ποῖ μεδει νοΐ, 
ΟΥ αἰϊονεὰ εἼνεῃ διηοηρς ἐπε Ηεαϊμεηθ. Αϑ ἴὸ ννῆαῖ ἰδ δαὶ ὃγ 
γυμιῦγ, οὐ (πα δυϊμογιν οὗ Μαὶκποπίάεει, (μδὶ {πε δεν, τπου ἢ 
δἰτοῖ ἐποιρ ἢ ἰῃ ζογυϊ ἀρ δυο ἐθογι 65," γεῖ δ Δ Ἔχοθρ- 
ἰἰοα ἰῃ ἔδνουν οὗἁ ργοθείψέεε ἴο {πεῖν γε σίοη, το σνεγὲ δοοοιυηιθά 
ἴο ἰᾶνὰ Ἰοεὶ Κἰπαγε, δὰ ἴο ὕες δ ᾿ἰποσῖγ (0 πῦδεγγ {Ππεὶν πιοίδεγθ οὗ 
οἰδίεσθ, ἴπ6 τπΐπρ; νου]ὰ ποῖ θα γε! Ὁ}]6 οὐ τηυσῇ δι ρῃογ ἰθβὶ .ΟΏΥ, 
δηὰ 51}}} 1606 ουχῆϊ ἐξ ἴο ὃς δὑεϊϊενοα (85 ἰΐ ἱδ ΌγΥ πιϑηγ (ομηεηίδ- 
(016) ἴο δδνθ ὕξεῃ 80 ΟΟΉΠΟΝ 85 ἴὁ ἤδνα δθογάθα οσοδϑίοη [ῸΓ 
Ταείϊυο, Ηἰ5ῖ. δ. ἰηἶϊ., ἴο 887 οὗ (ι᾿6 δεῦνε, "“ (Οησοβδα δρυμὰ :ἰϊ06, 
αυα Ὠοὺΐδ ἱποεβῖα." ὙΠΕΓΘ ἰδ 0 ΓΕΘΒΟῚ ἴ0 ὕγέξὲ Οὐ ἴδε δθῆϑε οὗ 
ἑμοθέα; δθὰ Οὐγ ἐἐπεῤέοα ἱπ[ογπιαίίοκ οὗ (6 δοίυδ] ουδίομδ οὗ [6 
Φον οὗ ἴπαὶ ἀδγ, δὰ ἴπππ ἐφνόγαηος οὗ ἴῃς Ηἰδἰογίδη οὔ δυεῖν ροϊπὶ 
Γεβρεοιίηρ ἴθ}, ἰδᾶνθ ιι86 οὶ ἴΠ6 ποῦ στῶ οὐ ἩΔΟὮ ἴο ἴΌΓΣΙ 8ΗΥ͂ 
ἀεεϊάεα ορὶπίοη. 

[ἰ ἰο 8ι}}} τόσα ἱπηργοῦαῦϊα (Πα (85 Μ᾿ ἰ(Όγ οοη)εοίυγε8) δα Ν᾿» 
οοἰδἰίδηθ δὶ (δγροογδίίδηθ ἀεγίνοὰ {ἰνοὶνγ οοηϊΐου ἀοοίγίηεθ οἢ 
186 οοπεεπὲέν ὁ αἰὶ τοπεν ἔγοι ΟὨγγεῖρριδ. Αηὰ δὲ 'ϊ δϑ Πα τ Γ 
Ὀθδη δδιϊϑίβοιογγ ρὑγονεὰ ἴπδῖ ἰῦεθε δὰ ψεὲ δὴγ οχἰβδίεῃοθ ας κα 
φοεὶείψ, ἰὰ ἰδ ΥΥῪ υη] Καὶγ τπδὶ (86 Μσ. 51δ46 .ἢἰη Κ6) ““ {ἴγα δ Οσιῃ γ 
Ἄςοτρ αϊπεὰ οἵ ὃγ ὅ8ι. αι], δα "εἰ! δ {πὸ ἰο]ογαϊίου οὗὨ ἱΐ, ἰ8 ἴο ὃς 
δοοσίυεὰ ἰο {Ππεὶγ ρυϊςΐρ] 68 δηὰ ἀοοίγί πε8.᾿" 

ὙΠ οΓο ἰδ Δἴ ΒοΓ ρΡοϊηϊ ἴο το 1 τηυδί δάνετγῖ, ((πουρὴ υἱπουῖ 
ΤΟΥ ἰηοτηγδιίοη ᾿ΠΔὴ ννὰ ροδϑε88 σοι οογηΐη; {πα οἰγουτηθίλποεα οὗ 
{6 σδ865 ἰη ροϊηϊΐ, ἰΐϊ δοδγοεὶν δαιηἶ8 οὗ δὴν ἀείθγιηδῖ!0},) πδημεὶγ, 
ΨΥ ΠΟΙ ΟΡ ἴΠ6 τοι πο ἰη-ἶανν οὗ (Π6 ρεγβοὴ ἴῃ αυδϑίΐοη ᾿ἰνοὰ ν᾿ ἢ 
ΒΩ 85 8 ν]ἴρ, ΟΣ οοῃουῦδίηθ6. (οπμ)δηϊδίοῦϑ ἰαἰκο ἀἰδγοηῖϊ 8:65. Τῆς 
δηιϊεηῖ, δὰ ἸΠΔῺΥ πηούεσγῃ ομα5 (85 Μεάο, νοχεῖ., ὃ. Οδρεὶ!., Τίγίη., 
ει, Ηδίι., Ρεαγος, ἃς. δηἀ πιοϑῖ ἔογ ἴἢε ἰδεῖ σευ ΓΥ ) δὐορὶ κῃ 
ἰαἐέετ ορἰπίοῃ ; δῃὰ {ΠΕΥ̓ Πλδγβ μα] τῃρ ΟἸαβδίοδὶ ρββϑαρ88 Ὄχθρ  γ- 
ἱηρ; [6 ϑεδε ἔχειν ἀδ γα νϑθηεγεὰ; 85 ἰη ἴπε )0Κε οὗ Αγἰίδιϊρρυϑ: 
ἔχω Λαίδα, ἀλλ᾽ οὐκ ἔχομαι. ὅς} δὴ εὡὑρὴφηεῖειη ἰῃ ἔχω δνὰ ἀαύεο 
ἐδ ἰηάεεὰ οοπήποη ἴῃ (Π6 (ΟἸδδϑίοαὶ νυγίιογϑ; Ὀυϊ ἴΠογς ἷ8 ΒΟΒΓΟΕΙΥ͂ 
ΟἿΘ δυϊπεηῖο Ἔχϑίορμ!ε οὗ ἡ ἰὼ ἴῃ6 δογίρέμγαί οδβ. ἴἷ δῖὼ {πογείογε 
ἱποϊϊποά ἰο δάορὲὶ (ννῖ {Π6 ὅϑγγ., Οτοῖ., Ογε]!., νγοΙ , δοὰ Ποάάν.) 
{πὸ ξογπιεῦ ἰηϊεγργείδιίοη, Τα ΓΊΒΟΓ, ἰΐ 6 ρΓΟὈΔΌΪα, (πὰ δυςῇ ἰδ 
1ῃς ορί πίοη οὗἁ ϑθῃ]οσ,) δὰ γερυαϊαϊοὰ ἴῃς τοσαδῃ, ογ, ἴῃς τυοιυβῃ 
ἴα (ΔΠοσ, Τ᾿ δηὰ ἤθη {Ππ δὴ δὰ πιογείεαὰ πεσ. Τθαῖ δος ἔμ Σ νγῶϑ 
γεῖ αἰΐνο ἰδ ρτοῦδῇϊε ἔοι 4 (ον. 7, 12. 

“}ι ἰδ ποῖ (οὔϑεγνθ. ΟἿ} } 8) ογθ]ς (πὶ (π ΟογίηςΠίδη οοηρτε- 
τίου τγου]ὰ ἤᾶνα επάυγε {ἰαὶ οης οὗἉ τμεἷγ Ὀοὰγ δῃου)ά ᾿νε ᾿νἢ ἃ 
ἰοί, Ἔβρθοΐδ!!ν ᾿ἰθ τῃοι ποτε -ἰαν. Βυΐ Ὀεδοδυδα (ἰδ 1ΠΠἰοὐς οοη- 

Ὡεοίίοη δὰ θέε μραϊϊαϊο ΟΥ̓ τπ6 πδίρβ οὗ πιαϊγι μου, τμεγείογε 
ἴα Οὐ Πίδη8 τηϊρϊ σοηπῦ6 αἱ ἱΐ, Ὄδρϑοΐα!γ ἰἔ τΠπθγὰ ἡ γα 8ΩΥῪ 
τῆο 6 γα (Π6 τηδη᾽5 Ζοδίοιιδβ ἔγίδηβ, δὰ δηἀοδνουγεά ἴο δοΐδη τἢ6 

4 δὸ ϑδηδεάγι 7, 4. (εϊεἀ Ὀγ Υεῖ8.) “" [51] δυηὶ Ἰαρίἀδπαϊ, φυὶ 
οοἷξ οὐ τηδῖΓε δυὰ --- οἴ αυἱ οοἷξ οἴ ὑχόγὲ ραίγὶ8 δυΐ, φυΐα ΟΧΟΓ 
γαῖγβ οδῖ, εἴ αυΐα ΟΧΟΓ 4] (6 Γ 118, δἶνα νῖνῃ8 δἰζ ρδίεσ, ϑῖνα τηόοσίιιϑ.᾽" 
{ δῖοι ἐν ἰδ σονται (Πδί Ὀγ ἴΠ ἰαννβ οἵ (ογίπιἢ δα οονίά ἀο. ᾿ 
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Ὀαφθῶθϑθ οὗ {6 τπϊηρ." Τὸ "νυῃϊος ἱ ννου]ὰ δΔἀά, {π8ὲ ἐπ ρεγβοη ἰῇ 
4ινοδιίοη 15 δυρροδεά ἐο ᾶνα Ὀδόη γἰοἢ δηὰ ρον γί, απὰ (Πογοΐοσα 
του ὰ ποῖ τνναηΐϊ δβιιςἢ ἔγιεηάϑ; δηὰ ἴδδγα τϊρς Ὀς βοιηθα ὑνῆο ὑπαοῦ- 
ἴοοκ, ὕροη ργὶπεὶρίο, ἰο ἀδἔεπα βυοἢ ἃ σοπηεεϊίοη. Ηδὰ ἰΐ, οἡ τὴς 
ΘΟὨΙΓΑΤΥ, ὈΘΕῺ οοπομῥίπαρθ, ἴὶ 16 ηοῖ ρτοῦθθ]ς [ἢ αὶ Δ νου ἢδνα 
διιεηιρμίεα ᾿5 ἀεΐδηςθ. [τ ἴ8, ἱπάθθᾶ, ὑγρεὰ οἡ ἴδ σΟὨΙΓΆΓΥ 5(άδ, 
1πᾶῖ {1|6 σε η1}16 ἰανν8 ἀϊὰ ποῖ ρεγηἶῖ ϑιιο ἢ ἃ Ὠιαστίαρα. Βυῖ (μὲν ἰδ 
ΟΥ̓ Π{{|6 τνεῖρἢϊ ; βίῃηδε πηδγηϊαροθ τ ἱΐη τῃ6 ἀορτθαβ ἔοι ἰάθη ὉῪ 
{πὸ ϑουρίυγα ἄσγὰ ἴω {118 Κ ράοῃ, ἱπάδεα, ογοίἀάδη ὈΥ [ἢ ἰασιρς, 
Ὀυΐ ἀγα ρεγρεῖυ ιν οεπίογοὰ ἰηῖο. ΕῸΓ, ἃ8 [ἰὴ Ροεῖ εαγ8, Ουἱὰ Ἰορεϑ 
δίῃ τηοεϊδυ8 νᾶπὲ Ὠγοβοϊμηῖϊ. Νον ἴθ οογτυρίοη ΟΥ̓ τ τα }8 ἴῃ 
Οτεεςα ἰδ υπάδηΐδοϊς, δηᾶ, 86 ᾺΓ 88 τϑρϑῇ άθ (οτγὶπίδ, νυδδ ργονοῦγ- 
014]. Ηδηςε Κορινθιάδειν νν8ἃ8 ἃ8 ργονεγ δ] ὉΓ ἰεισώηεες ἃ8 Ογθοΐβ- 
δα ἴοῦ ἀγωπκοπηδεθ. ἴϊ 8 ιγμοα, Φάϊγ, ἴπαὶ πὸ Ολγίξέξαπ σου ὰ 
Πᾶνα οηϊογεὶ ἰηϊο δυοβδ. 4 διε ηοηΐαδὶ σοηποοϊίοθ. Βαὶ ([8 ἱδ 
Ὀερσρίηρ (6 ᾳυεοιίοη. ϑάγ, (Παὶ 10 18 ἤΟΓΟ οΔ]}εα πορνεία. Τὰ; 
διιῖ πορνεία 18 ἃ ζΕΠΕΓΑΪὶ ἰ6Γ ἴο ἀδηοῖα 8}} 1}}}οἶ νϑῆδθγεδὶ οοῆπθο- 
(Ὁ. Απὰ τογθουογ, ἴἤθγα ἰδ ἴὯ6 βατὴδ ᾽.86 οὗ ἴῃ6 τνγογὰ ἰὴ Μαῖίϊ. ὅ, 
82, ““νΥοθόανεῦ ΠαΥν ΠΟΙ ταὶ 8 ἀϊνογοεα Τςοπγπλ αι ἢ δαιι] [6 ΓΥ.᾽" 
568 8180 19, 7. ἔλιχε 16, 18. Μασῖκ 10,11]. 

ῷ, καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστὲ Ἡρτο (Π6 φσοποναΐ 
86η86 15 ρ[αίη : δὰΐ {Π6 ΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 80 6] }Πρ{1ς 8] 88 
ἴο ΓΟ]ΌΪΓΟ ΓΔΙΠΟΓ ἃ ραγαρῆγαθα (ἤδη ἃ ἰγϑηῃβίδίίοη. 
ΤΠ6 [οι ηρ Μ1],1 {ΠῚ Κ, σοργθβθηΐ {6 ΑΡροϑβίϊθ 
τηθδηΐηρ : ““Αῃάὰ γεῖ, ψἢ116 δυο ΘΠΗΟΓΠ 65 8ΓΘ 
σοπηπλ 64 ἴῃ ὙΟῺΓ ΒΟΟΙΘΙΥ, γ6 8Γ6 γος ρυῇδα 0 ἢ 
ΒΡ ΓΙ [0.8] ὑγΙά6, 88 14} {πΠ!ηρσ8 ψ γα σῖρὴς ἀπλοηρ᾽ γοι, 
ἀηα 4Ἃο ποΐ (48 γ86 ΟἸἹΡἢ) γαῖθογ πιοΌΓη ΟΥ̓ΘΓ (ἢ 18 
[411] δηὰ γοῦγ ἀΐβργδοθ, δῃά ἴαϊθ τηθᾶϑι 68 ἰῃδί ἢ6 
ψἢῆο πίῃ ἄοηθ {ἢ18 ἀθοα βῇοι]αὰ ὃδ6 γεπιονοα ἔγου 
γοΟυΓ 8οοιοίυ." 

Καὶ 185 ἤδγα ἴογ καίτοι, απά ψοί. ΓῊΘ 6110 515 δ 
οὐχὶ μᾶλλον 18 Ξοιη6(1Π168 ἔοπη θοίἢ ἴῃ {({|6 δογιρίαγαὶ 
(8ε86 οπι. 8, 8.) δηὰ 6 (Ἰαβϑίοδὶ υτιίθϑβ. ΤΠδ 
ὁμεῖς 15 Όν βοιη6 Γοίογγοα ἰο (Π6 ἐεαολθν5 οἵ τῇῆ6. σοη- 
στοραίίοη: ὈΥ οἴδπογβ, ἴο ἴπ6 οοηστοραΐίοη 1186 
ψ Ὠἰοἢ 18 ἔὯΓ τόσο ργοῦδ]6. Τὴ γοδάϊηρ ἐξαρθῇ ἴοτ 
ἴον ἀρθῇ 18, 1 (τη, ἃ ρ]οβ8. Απά {Π6 Θχδιηρ 68 οἰϊοά 
γ {π6 (οιμιηρηϊαίοΙβ οὗ {π6 οοπιρομπα τὰῖοτ τ δη 
{Π6 δὲπιρίδ ἴῃ [15 8656, ΟΠΪΥ͂ σοῃῆγπὶ [ἢ 6 ϑυβρίςίοη, 
ψ Ὠ οἢ 15 ΓΒ γ ̓πογοαβοα Ὺ ὁπ οἵ [Π6 δηιθπὶ ΜΟΝ. 
Ὀείηρ {Π6 ἱηϊογροϊαιθα δηὰ οριοπάθαά (οα. ( δηΐδ)". 

Τῆα τοδάϊηρ πράξας ἴοΥ ποίησας 18, ἀου 0116585, 4180 
ἃ ξἰοϑθ. ΤΠ σοιμηοη γοδαΐηρ 18 Βυρρογίθα Ὀγ 2 
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δα. 14, ὅ. ὁ ἀνὴρ ὃς ποιήσας τοῦτο: ὙΠιΙοΐ Ὀ855806 
866 18 ἴο ἤανὸ Ὀδ6οη ἰη {Π6 πηϊηά οὗ [η6 ΑΡροϑβῖ8. 
ὙΠ τοβροοὶ ἴο ἔργον, ᾿ἴ 18 ΠΟΐ ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ ἴο0 ὈΓΘΒ8 

ΟὨ 118 860η86, ΜὨ]Οἢ 15 5: ΠΡ ΪΎ, “ [18 ἀδοα,᾽ 1. 6. τπαγ- 
τίαρο; οἵ, δοσογαΐηρ ἰο 1Π6 οἴπογ Ἰηἰογργοίδιοη (866 
Ὠοΐδ Οἤ νοῦ. 1.) οοπομδίπασο." 

'ΓΠδ ἐπενθήσατε τηυϑί 6 ἀπάοτγβιοοά οὗὨ {δι “ογπιαΐ 
ἙπΟΙΤηϊης νοῦ [Π6 βοδηά δ) ἄγαν ἴο {πΠ6 Ψῃ Ια ὈΟΟΥ, 
ἢ σἢ δοσοιηραπιθὰ (Π6 οχοοπηηιηϊςδίίοη ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
το θογ. Ηρδησο υπάογ ἴΠ6 ἰάθᾶ οΥὨ ΠΟ ΓΙ Πρ; 18 4130 
ςουοσποά {πδΐ οὗ ὀχοοιηπιιηϊοσαίίοη. 80 Οτοί. “ 1μι- 
ὅεγ6 αἰοϊίυν ῥγο θαοοπιπιμηίοανο, ΡῈ. τηρίοῃ. Δα) υποί!, 
ηυϊα ΕςοΙαβῖ8, σὰπὶ 8141 6 πὶ 6886 ἃ 5110 ΠΟ ΒΟΓΙΙΟ 6Χ- 
αἰυϑυγα, ᾿ἰυροπίϊαπιὶ δυπιθῦαί ἢδοϊαπ), διπηαὰς μέ 
πιογέμαπι ἱμροὺαξ, αἰϊ Οτχίηθ8, ο. (615. 8. ὐδη {ἢ 18 
βσυγα οὗ βρθθοῖ, ὈῪ νοῦ ὁπό υογὺ δίαπαβ ἐὸν ἔιυο, 
866 (7435. ΡΠ1]. ὅδογ δηὰ ἰδίαι. Αἀν. 81 ὅς 840. 

ΤῊϊ8 ουϑίομμ, οὗ δοσοπῃηρδηγίηρ' Ἔχοοι πη] δ Οἢ 
ΨΙΓ βοϊθ ῃουγηϊηρ ψν88, ἰορεοίπογ νὰ ΠΊΔΗΥ 
οἴποτβ, θογγονθα ἔγοιῃ [ἢ 6 δγῃάροριιθ, δῃὰ, 848 6 
ἤά ἔτοῃι δοοἰ δἰ δβίϊοαὶ ἰβίοτν, (566 Οτοί.) ἰοηρ γϑ- 

4 Κγαῦδο, Βουνευαν, τυ ἃ ἡμάφιπεπέ ὉΠ ΤΟΓὮΥ οὗὨἨ α Οὐξίς, ἰαἴκοα 
ἀϊ ἴο ἀεμοῖς ἢ ορμς υεπόγέμη, δηὰ, τνῖι ἢ δὴ ἱπαείέεαοσν ἀϊορταοθῖι!} 
ἴο ἃ Οοπεεπίαίϊον οὐ δοτὶρίωγο, δοεῖϑ ὁοοδϑίοῃ ἴἰὸ ἀγδρ ἔογινασζα ρμεῖῦ- 
Ὦδρϑ ἴῃς τηοϑὶ Β᾽ ΤΥ ἴο Ὀ6 Τουηὰ ἴῃ παῖ δἰπὶς οὗὁἨ ἱμιρυγὶῖν, 
Ονὶϊά. Αἴθογ. Τῆΐθ, ἰηἀοοί, ἰθ 4 ἔδυ ἰηἴο τυνῃϊοῖῦ δἰ πηοδῖ 4}} ἰἢ6 αεῦ- 
τῆδη ϑδογεὰ (ομηπδηϊδίοιθ τυ. [Ιηὐεοά ἴ δοδύοεὶγ Κῆονν δὴγ ὮΟ 
ἰὼ {Πεῖγ τοτὲ ονίηςς δη δάἀεαυδίο ἱπηργεβοίοη οὗ γονεγεῦσς [Ὁ ἴδε 
ϑαογεα Μοϊυμπιε ἐχοερί ἴῃς νεπογαῦϊε τ. Τιϊτππδηη. της, 89 ἴ 
ἀο, ΤΠ εδγ ἴος ϑιυάδεηῖθ, δῃὰ ἴπῸ γουηροῦ ρᾶγὶ οὗ πε Μ|ΙΩΙΙΓΥ, ἰἰ 
Δηοῖ Ὀ6 ἸΠΊΡΓΟΡΕΙ ἴῸΓ τὴ6 ἴο ἰουοΐ οὐ {Π|8 διιθ)θοῖ : Ὀιι τὰν Ἰἰοΐτο 
ὙΠ} ΟὨῪ μεγοἱ πιὸ ἴο δανογί ἴο ἃ δεπιΐπεηῖ οὔ ἴπδὲ ποεῖ ϑονϊμεηΐ δοὰ 
τ πούοχ ΤὨεοϊορίδῃ δηὰ Ογἰθηια) οῖ, αγφαμ, ἴῃ ᾿ἷδ ἐχο}! ]θῆὶ ψοτί, 
εη{ἰ{|εἀ, 1 διϊτυκίο ΠἴογΡ. νεῖ, Τεεῖ,, γεγο, ἴῃ ἃ πὶ ἱπιρογίδηὶ 
οἸδρίεσ (ς. 11.) 46 ργεαοίρυΐδ δηϊηιὶ νιγιυτϊ δα» αἰ ἀδοθας γοϊεγὶδ 
Τεείδιηδηιτὶ ἱηίεγργεϊδίογθην, ἢ σοπιηγεηοθα ἴδυδ5: “’ Ῥγίπηδηι ἱρὶ- 
ἴυς δηϊπμηΐ νἱγιυΐετα, ὈοΩῸ Ψείεσγίὶ Τεδίαιηφηιϊ: ἰηΐεγργει! υκὶ- 
Ἰδοϊδ, ἱζῆπιΟ Ὠδουδϑασίβη), ἡμείανι ἐδὲ6 αγὐϊίτατεμνη ἐΐόγοτμδι, 
φμὶ τὐαογο ἦος οοαϊΐοα οοπέϊποπίμγ, ΨΕΝΕΒΑΤΙΟΝΕΜ." ΤὨΐδ ροοί οι 
δα εβι8 Ὁ} 1988 δηὰ 1] υδίγαϊεβ ἔγοτω "Ὁ. 147---50, ἰο ψνΐςἢ 1 σουβῖ 
ΣΕΙεῦ ΤΥ τοδάθυϑ, δἴ [6 δδίηθ (πὴ γεβρϑοιὉ}}} γεσοιητηεπάϊΐηρ {δα 
ψοΥ ἴο ἴῃ ραογιδαὶ οὐ 8}} ἰἤοβα το συ ἰνῖθ με δίυγ οὗ 106 Ηε- 
ὌὈσενν ἰδηρίιαρο. 
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ἰδ ποα ἰη τὴ Οπυγοῆ. ὅ66 ψιητίηρα 46 ϑγηδρ. 1. 8. 
Ῥ. 7987. 

8. ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπαὶν τῷ σώματι, ἄς. Τῆδ γὰρ 
8 ΘΓΘ ἃ ΠΊΘΓΘ Ῥδγίοὶα οὐἁὨ ἰγδηϑι(οη, δπα τὺ 6 
Γοηαογοα ἐῤοημ. ὙὍῃ6 μὲν ΔΏΒΜΘΙΓΒ (0 {Π6 δὲ ἔοϊ!ον- 
ἵἴηρ. Τῇδ 86η86 18: “1, {πΠ6, 48 δυβοηΐ ἰηάθρα ἐν 
σώματι, ἕπῃ ῬόΥγβον,, Ὀιιΐΐ ργθβθηΐ ἐν πνεύματι, ἰῃ Ποατῖ, 
τη, (πουρῇῃΐϊ, αῇδοι!οηβ," πδημοῖν, ἰῇ βο εις 
8ηἀ σᾶγα." δὸ (Διηοηρ {ἢ6 (ΟἸαβϑοὶ ρᾶβϑαρθβ δά- 
ἀυσοά ὃν Υειβίθιη) Ον!α, 1,οδηὰ. Ἡργοηὶ 18, 80. 
ἘΠ αιο Ὡο ῬΟΒ811Π) ΘοΓροῦΘ, πιθηΐθ ἔδγσογ. Απηὰ Ρ]ιυ. 
2. Ῥ. 797 Δ. κἄν μὴ παραγένηται τῷ σώματι, παρόντα 
τῇ γνώμῃ. 1 δα 1). ΗΔ]. 1, 207, ΒΚ δα ΤὨρορῆ. 
διιη. 105 ἡ. ταῦτα ἐγὼ, ὡς παρὼν, γραφῶν, προσφθέγ- 
γομαι. 

ἼΠΟ αἷς 15 οὐχϊίοα ἴῃ βοπιθ βανθῆ οὗ εἷσρῃξς Μδ85. 
δητζὶ ἃ ἴδνν ν᾽ δγβ ἢ δηῇ ΕἈΓΠΟΓΒ, δπα 18 γο]θοίϊθα ὈΥ 
δἰτηοϑβί 4}1 Ογις8. Βα {Π6 δας ΠΥ ἔῸΓ 118 ΟἸηἸβδίοη 
18 ΨΘΓΥῪ 516} ; 8ηα ὃ6 1 τϑιμθ ΓΘ, 7076 15 ὨΘ6 6 68- 
ΒΆΓΥ [ῸΓ {Π6 οπιϊδοίοπ (δὴ (Π6 ἑπσογέϊοη οὗ ἃ σμογά. 
ΑΒ ίο {π6 Νεγβίοηϑβ, [ΠΘῪ ἀγα ἴῃ διμοΐ ἃ σᾶ86 οὔ {π||6 
ψνερῆῖϊ. Απηά [Γ᾿ νοῦ, νῆδὶ ἰΠ6 Ογιἰς 5. ἴ6}} τι8, 
ρίοοπαεέϊο, ἰῃαιϊ ποιὰ Ὀ6 ἢ τϑάβϑοη ψὔν 1 δου ]α 6 
οὐποοίίδα. Ἐον ἴἢ6 τϑἀυηάδηου ἐξηλῖν 120}168 ὯῸ 
ἸΏΟΓΘ [Δ 8 ΠΟΏ σΟΙΓΟΒΡΟΏΘΠΘΠςΕ ἰο ΔΗΥ͂ ἔογείρῃ ἰδΔἢ- 
συδρα ἰῃ βοηδ δχργθβϑϑίοῃη. Βυΐ, ἴῃ ἔδοῖΐ, αἷς 18 ΠΟΓἕἅ 
ποὲ τοἀιιπάδηϊς. [10 ταίῃοῦ 18 6] ]Π]ρι1οα]ὶ ἴοῦ ὡς εἶμι; 
4. ἀ. ““ Βοίηρ᾽ (48 1 2411) ἀρβϑθηΐ ἔη ρϑῦβϑοῃ. 

8. ἤδη κέκρικα, “1 Ἰᾶνα ἀθοϊάθα, ἀο ΒΕΓ ΌΥ ἀθοϊάα 
Δη4 ἀοιοθγιπίηθ." 8ὃ0 Μρῃοοϊ. ““βίβίυο δ τροτγο. ἢ 
ΤἬΘΟρΡ.. ρδΓαρ Γαβ68: ἤδη ἐξήνεγκα τὴν ἀπόφασιν, καὶ 
οὐδὲν ἕτερον δεῖ γένεσθαι. ΥΕἴΒ. ἤθγα δάάτις68 βένθγαὶ 
ΘΧΔΙΏΡ 68, ποῖ αυϊΐ6, πονγανογ, [Ο [ἢ 6 ΡΌΓΡΟΒΘ, ἴῃ 6 ψογά 
{Πογ βρη γίηρ, “41 δ γοδοϊνϑα ; δὶ ἀδίογιῃϊποά.᾿" 

ΤῊϊ5 185 ἢοῖ 10 ὃε τοραταβα 838 ἃ ϑεπέθησα ὁ[[ δχοοῦι- 
γτιιπὶοαίίοη, θὰ ΟὨΪΥ δὴ ἰηἰἰπηδίίοη ἰπαΐ [ἢ ΠΟΥ ἅγα 

π ΤΠ Οτροὶς Οοπιηγθηϊαϊοιβ, ἰηδοο, δηὰ Οτοίϊυβ, τμἰηὶς ἧς ἐτα.»- 
»ἱϊε8. 4 βυιρειμδίυγαὶ Κηον]εάρα οὗὨ τμοὶγ δοιϊοηβ; 848 ψ βδεὴ ΕΠ19ῃ8 
βαϊὰ τὸ ΘεΠα:ὶ : “Ῥδμϊ ἠοῖ της πραγ νὰ {ἰ66, νν θη ἴῃ6 ἸΔῈ 
ταγηδὰ το ταεεῖ πες," Βαϊ ({ἰ8 Βοδῃ8 (ο Ὀ6 τῶοτα ἴπαη (μ6 Αροϑίϊς 
πιέεαπέ ἰ0 ὀτρτόδε. 
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ποῖ νδηϊηρ ἴῃ {ποῖ ἀυτγ ἘΠΟΥ ὙΠ 86 {Π18 ἢ 5 
““)Ῥ»οεἰοίϊεαἱ αμέῤονὶέψ, ἰο ἰάκ6 [Π6 τη ΘΑ 80 ΓΘΞ ὨΘΟΘβϑαῦν 
ἔονῦ βοργδίπρ [Π6 ποχίοι!ϑ πη ΘΙ 6Γ ἔγοιῃ ὑΠοὶγ ΠΟαγ. 
Τἤδη ἅγὰ βιρροβίβα {6 βίθρ8 ἴο Ὀ6 (Δκθῃ. 

8. οὕτω τοῦτο. Ἠξτα ἵθεγε πιᾶὺ 866πὶ ἴο ὃ6 ἃ μΪ6- 
ΟὨ 83"), 8ηἀ δβοηηθ ΜΆΝ. δά Δ οΓΒΙΟἢ8 οἵ οὕτω ; θυϊ 
ποῖ, 1 τΠ10Κ, οἡ σοοά ργουηαβ : [ὉΓ, ἃ8 {Π6 ΘΑΓΙΥ πηο- 
ἄογῃ (Οοιμιηρηίεδίζογβ οὔδοινθ, τἴ βθοίηβ (ο δάνογί ἴο 
5016 εἰγομπισύαποος ἀσσοιῃρδηγίηρ (ἢ6 δοίη, 85 118 
Βαντηρ θοοη ἀοῃα ΟΡΘΉΪΥ, ΡῈ ΠΘΏΓΥ, ρογβουθγι ηργυ. 
Οὔ τρΔῪ σοϊηρδῖο ὁ ϑδπ. 14, 6. ““(Π6 τηδὴ (μι Πδιῃ 
ἄοπο ἐῤιὲ5 ἐδίτηρ 50,41} βυγοὶγ αἰ." 

Κατεργ., ρεγρείναίεα. Ἐροτ ἴῃ6 ψογὰ 18 ρσϑηογα!! 
ιιϑοὰ ἐπ δεηδε ἀεδέογογὶ, ΘΒ ρ ον ἤθη υηϊίοα νΐ 
ἔργον. ὅδὸ (διηυσηρ (ἢ6 ΘΧϑιΏρ] 68 οἰτοὰ Ὀγ ΝΥ εἰβίοϊ") 
δορῆ. Απηίΐρ. 889. καὶ δ᾽ ἐστ᾽ ἐμείνη τοὖργον ἡξειργασμένη. 
Ῥαυβδη. Αἰιὶς. 98. Πέρσεα τὸ εἰς Μέδουσαν ἔργον 
εἰργασμένον. 
εἴ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰ. Χ., ο. Οη {Π6 οοη- 

βίγυςίοη οὗἁὨ [Π]8 ψ οἷα βθηίθηςα (ὐοϊηπηθηΐδίογβ ἅΓΘ 
ποῖ αυἱΐθ ἀρτερά, Γαΐ ραγί οὗ ἴῃ ψογὰβ ἀγθ ρᾶ- 
ΓΟ Θ ς8] 15 οὐν!οιβ; ὈσχΓ ἢον [2 Γ ἰἢ6 Ῥᾶγθηι 6 8}8 
οὐ ρὶ ἰο οχίθηα 18 ηοΐ 80 σου αη. (ΟἸτγγυβοβίοηι δηὰ 
ΒΟΠῚ6 ΟἴΪΟΓ8 ῃουἦθδ ἐν τώ ὀνόματι ---- πνεύματος. 
Οἰἤοθιβ, δηαᾺ ἱπάθοὰ {ῃ6 πιοβδὲ ρηηθηΐ (οιηϊηρη- 
ἰδίοτβ, οὔΪν δα συναχθέντων ---- πνεύματος. Απά 
115 Ἰαιίου βθθπ]8 (ἢ6 ἴτὰς ποθ. Τῆς νοΐ 56η- 
ἴθης6, ἐν τῷ ὀνόματι --- Ἰησοῦ, 1664, ἀοροπ5. ροη 
{6 ἔογηοσ. Τῆς υἱποιιιηι 566 π|8 ἰο Ὀ6 Δη ὥστε, οἵ 
εἰς τὸ οὔγ(6α ; 50 {παῖ εἷς τὸ παρ. πηδᾶν Ὀ6 γαηάἀοτοῶ, 
“ἴῃ οΥὔθγ ἴο γοῦγ ἀο] Ινογίηρ ἢ," ““(πδι γε ἀο] νοῦ 
πἰη,᾽ ἄτα. ἢθ ρᾶββᾶσθ, ἴῃθη, ΙΏΔΥ Ὀ6 Γϑησογοά 
18: ““ΤΠαῖ Υϑ (Ὀείηρ δϑϑθι θα ἰοροίῃογ, δπὰ 1 
θδίηρ Βρί τα Π ν, πηθηία!]ν, νἰ για! ν Κ"' Ῥγοϑοηΐ ἢ 
γου, ὈΥ ἴῃς 5βἰσηϊῆοδίίοη οὗὨ {Π|5 ΤΏΥ ΟΡ πίοῃ.) ἀο ἐν 
τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡ. Ἰ. Χ., τὴ [Π6 πϑηη6, δηά ἴῃ μ6- 
ἢ] ἢ, οὗ ουν Γογὰ «6505 (γβί, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν ᾽Ἶ. Χ., δηὰ νι4] δοίίηρσ Ὀγ {Ππ 6 ρονογ οὗ 

, Ἔ 80 [ν. 10, 8397. (εἰϊοα Ὁγ ᾽εἴ5.) ΑὈδεηιἷ5 οΟἸΙορε οοηδ 8 
οπγηΐδυϑ βεγθηά 8 ἱπίεγογδηῖ γϑῦιι8. 
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ΟἿΙΡ Τιογὰ «6888 (ΟἸἢγιδί, ἀο ἀδ]νοσγ, τὸν τοιοῦτον, ἰῃ 6 
ῬΟΙΒΟη 80 (ἰ6βογὈ64, ὅτο.Ἐ 

ὃ. παραδοῦναι τ. τ. τῷ Σατανᾷ, ὥς. Οη {Π6 {γ6 
τηϑδηϊηρ δηἀ ἰἢ6 οχαοΐ ἔοσοθ οὗ ἰἢθβδ6 ψογάβ (ου- 
τηδηΐϊδίοῖβ νᾶγγ. Β6Ζᾶ δηᾶ οἴδεγβϑ ζἔγουι Αιιβέϊη 8δηὰ 
501216 οἴδοῦ [,ἰἰη ΕΑΓΠ6Γ8) τηδιηΐδίη τῆδὶ [ῃΠ6 ψογάβ 
ΔΓΕ ΟἿΪΥ ἃ ροΓργΓαβίῖς Ἔχ ργαβϑίοη οὗ δχοοιῃπηλυηϊοδ- 
ιἸοη. ““Α5," 58Υ ἴον, (ἔογ 8ο Μδοκηϊρῃξ βἰδίθϑ (ἢ 6] 
ΤΟΔΒΟΠΙΏΉρ,) “ [ΠΘΓΘ ἃΓ6 ΟἿΪΥ {νο [ΔΠ11}168 οΥ Κίηρ ΟΠ 
ἴῃ ἴῃς τηογὰ] ψοῦὶά, ἐλ ζίησάοηι 9.:, Οοά δηὰ ἐδ 
κΚιηράοιι ὦ ἐδ ευὶϊ, {πὸ ἜΧρΡΕ Πρ οὗ ἃ ρογβοη ἔγοση 
{Π6 ἔδυ γ οὐ Κησάοῃ οἵ (ὐσοά 15 ἃ νΙγίυδ! ἀ6] νου ηρ; 
οὗ Πῖπχ ἰηῖο ἴἢ6 Παῃή8 οὗ ϑδαΐδῃ, ἴο βῆδγα ἴἢ 8}} ἐπ6 
ΓΩΙΒΟΓΙΘ5 ΓΟΒΌ  (ηρ᾽ ἔγομλ 15 υϑυγροα ἀοιίηϊοη, δηᾷ 8 
ἀορτηινίηρ δὰ οὗ 411] (Πο86 δάνδηίαρεβ. ψῆϊοῃ αοά 
δίῃ ρῥτονι θα ἴῃ [ἷ8 σπυγοῖ, [ὉΓ Θεοίδπαϊηρσ τηθη 
Ἀραϊηδί τὴ6 β8ῆδα οὗ [6 [ον], δὰ ἐἢ6 τδοἢ]ϊη8- 
τἸ0058 οὗὨἁ ἢϊ5 1ηϑἰγιμπηθηῖβ." ΤἬΘΥ τΤΟΓΘΟΥΘΓ (Δ Κα εἰς 
ὄλεθρον τῆς σαρκὸς ταρίΔΡΠοΙΙΟΔΙΪΥ ἔῸΓ (Π6 ΒΌΡΡτγαϑβίοη 
ΟΓ ἀεοβιγιοσίίοη {πογοΌ οὗ ργίά, ἰμδί, ἃπὰ οὐμδσ 
Πεσμίν ραδδίοπς, ψ ὨΙσἢ (Π6Ὺ τὨϊηἰς νου] 6 τπηογιῆρά 
Ὁγ ἰ6 6ν1}8 10 νγὰ8 Βαρροδβθοά ἴο ὑσχίηρ νη 11, Πδιλοῖν, 
ΜΠ 6 Πα ἐοιιηα Π᾿πη56}} ἀΘ5ρ᾽56 4 δηὰ βῃιῃηηρα δῪ εἶν 
Βυΐ {8ῖ5 1 αΓρ ΘΟ 566 1η8 ηοΐ ἃ {{{|6 [)8Γ5}} ; ΠΟΓ 
15 [6 ψογῇ βνϑσ 80 υϑβθα Ὀγ 1ἢ6 Αροϑέε. 

Οἰδοιβ, ἃ5 Πἰρῃίοοι δηὰ δ΄᾽'αθ, {πἸὴΚ {παῖ (6 
ΡΓδβθηΐ ραββᾶρθ ἦν Ὧ0 Γοίδγθησθα [ὁ δχοοιῃημηιηϊοᾶ- 
ἔοη δἱ ΑἹ], αἵ δχοοιῃ πη] οϑί!οη 185 ρ]διηὶν αἰἐμαάερά 
ἔο αἱ νοῦ. 2.; δῃὰ ἤδγο ἃγε διρρεοβϑίθα [6 2πϑαϑμγοδ 
ον σαγγυιηρ 1 Ἰηΐο ΘΧΘΟΌΓΊΟΗ. 

ὕροι {π6 ψΒοΪο, 1 1] Κ τἢ6 ορϊπίοη οὗ (Π6 ατοοῖκ 
Ἑδίηθιβ δῃά (οιητηδηίαίογβ, Κ ἢ! οὗ 15 4180 σοῃῆτγιηθδα ὈΥ 
Οτοιίυβ, Νενοοῦγο, Ρράγοθ, (τ  ] 5, [οοκο, Ηδγαγυ, 
μου, Βοβθηα)., Μδοκη., Ργὶθ, Θ΄ ἤ]ου8., 4815, 
Μαιου (ϑδγ. ὦ, 674.), δῃὰ οἰἤδγ διῃηίηθηΐς (ου- 
τηδηίδίογβ, 15 [Π6 ΟὨΪΥ ἀοἔἴδηβϑι 0] 6 ὁπ6. ΤἬΘΥ τεσοορ- 
ὨΪΖΘ ἴῃ (Π6 ραβϑαρα ἃ ἔογιηδὶ ἐχοοημπμηϊοαΐίοπ (ΝΟ ἢ 

ἃ Ἐὸγν Ῥιϑοδίοσ δπὰ Ογο ]λι8 Τρ ΠΥ τουλανῖς, {παῖ {Π|8 18 δὴ δρδ- 
πα)]ερεὶθ ἔοσ τὸν οὕτω τοῦτο κατεργησάμενον. Ὑεῖ ] ἄρτος τ ἱῖἢ Β ΖΑ, 
ἴπαῖ 1 αἴοο βυνιβεβίβ πὸ δμοστοϊίν οὗ [πε τη Ἀ} 8 οἴδηοε. 
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8 ΠΟΙ ΡΓ απ ἀθὰ ἴῃ παραδοῦναι τῷ Σατανᾷ) ἀπά αἶδο, 
ἃ ρμηϊσἠπιοπέ οὐ ἐδθ ΓΑ ψΠ]σ ἢ 18 ον! ἀθηο}γγ μηρ] 16 ά 
ἴη τῃ6 ψογὰ8 εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκὸς. ὙΤΠαΐῖ ἴῃ6 Αροβ- 
4165 Ὠδὰ τῃ6 ρονοῦ, δηά ἄγ διιιῃογιδθὰ (0 Ῥῃ 18} 
Ὠοίογιουϑβ οδηάογθ ἢ ἀδαῖῃ δηα αἴβθαβα ἴῃ ἃ δὺ- 
Ρογηδίιγαὶ Δ ΠΉΘΓ, ἴδ Ν}}} ἀθῆγ. (ὅθε “Ψ“οἢ. 90, 929. 
Αοἰϑ 18, 11. διιὰ ᾿ηἶ, 11, 41.) Απα 180, πᾶν τὸ 
Ὡοῖ (45Κ8 Μδοΐίκη.) θεϊίονο, ἰπδὶ [Π6 σοιμηιηδηα ψΠ]Οἢ 
{π6 Αροβί]α οἡ {18 οοσδδίοῃ ρᾶνὸ ἴο {ῃ6 (ον ΔΗ, 
(ο ἀοἰ νοῦ {πὸ ᾿ποδϑζυουϑ βϑίϑοη ἴο ϑαίδῃ, ἴογ [86 
ἀρϑίσυςσίίοη οὗὁὨἨ τΠ6 βοβϑῆ, ψῶϑ δὴ διογέϊοη οἵ ἰδεῖ 
ρον οΓ ἢ Θβρϑοίδ! νυ ἃ5 [ὑ ψγὰ8 ἴο Ὀ6 ἄοῃ6, ποίῖ ΟΥ̓ {Π|6ῚΓ 
ΟΥ̓ Δυ(Ποῦίγ, ὈυΓ Ὀγ 1Π6 Ροτογῦ οὗ οὖγ 1ὐτα {6811 
Ομ γίβί, δῃᾶ οἵ {π6 ϑρίγις τ ῆο ἱπβρίγαά Ῥδὺ] ἴο ρίνα 
(8 σοιπιηδηά.᾽ 

Αραΐη, 48 {Π]18 18 ρ]ίηὶν ἐπιρίϊοά, να ἃτα ναγτγδηϊοα 
ἴῃ δυρροβίησ (845 ἀο 6 Οτροοῖς Βδίηθγβ δη (οπι- 
τηοηίάῖοτ3) {πᾶἰ τ6 οΟΥἴδηάον τὐα5 νἱ᾽ϑ(6ὦ ψὶςἢ ΒοΟΠῚ6 
Ρδιη [ἢ] δηα ψαϑιίησ ἀἴβθαβθ. Τίοϑα 80 τηδιπίδίη 
[86 σοῃ ΓΑΙ ορίηίοη ἱπάἀθοθα ὑτγρα, (Πᾶς ΠΟ πηθητοῃ 
ἷβ πγδήάδ οὗ {Π8 ΓριηονΆ] οὗ δΔὴῪ Ὀοα ΠΥ πη δαγν, ἤθη 
(ἢ6 ΟοΥ 14 Π8 ογα ογάσγοι ἰο ἰοσρίῖνα δηὰ σα - δά πη 
ἢϊπὶ Ἰηΐο ἴΠ6 ΟΒυγοῆ. Βυΐ {παι ΨΙΗ ηοῖ ρῥγονα {παῖ 
ὯΟ0 βυςἢ, 88 ανεῖῦ ἸηΠϊ]οῖεα. Ηδ πῖρῃς ἐλοηπ ἢᾶνα τὰ- 
σονογρα οὗ 11. Εογ τ 6 Αροϑά [θ᾽ 8 Ἰηςοητἰ 0 γγὰ8 ΟἾΪΥ, 
ὈΥ {Π6 ᾿ηηϊοιίοη οὗ δοίη ἀϊβθα86 ἐπιπιεα αἰοίψ ἀιὰ 
σεἀἀεηίν σοηβδαθδηΐς ὕροη ἰἢ6 δεῖ οἵ Θχοοπιτ 10 8- 
ἐΐοι, ἰο ϑῆδν [Π6 τοϑὶ ἐγ οὐ {πὸ ῬόνΓ σοτηπ ἰδὲ τό 
Ηἰπὶ δη ἴΠ8 οἵα  ΑΡροβί]θ5 ὈΥ 2658 (ἢ γιβί, (ν ]οἢ 
ψου]ά ὄνίηςα (ἢ ἀϊνίηδ Ὠδῖαγα οὗ ΤΠΘῚΓ πη 55100), δὴ 
(ἢτ18 ΒΈΓΙΚΘ 8ὴ δ'ν ἰηἴο {Π6 Βοάγίβ οὗ 8}} τοβεοιίηρ 
ΡΘΓβΟΉ8. 

Οτγο 8 ἮΔ5 ΠΕΓΟ ἃ ἰοπρ δπα τηϑϑίθεϊν δηηοίδιίση, 
'π νιοὶ τη6 νίαν οὗ [Π6 8Β8η86 ῦονα δαορίεα 18 ΔΡΪΥ 
"]Πυϑιταῖοα. ΕΒ Ποβθημη. ἡ ]ο]ου 5 Υ σοπιθηϊ8 Οἢ 

Ὁ δ ρᾳγ8 (8 Ὁ 818) [δἰ ϑαίδη 8 περὲ σοσιραγεὰ ἴο δῷ ὄχϑὸι- 
(ἸΟΏΘΓ, ΟΥ τογιηθηΐοῦ, ἰηῖο Ώοδο Ὠδηάβ ἃ οὔ υλϊηδὶ ἰ8 εἰ] Ινεγοὰ [ῸΓ 
ῥυηιβπιηεηῖ. "Ἢ 80 (οοπιίϊηιιεφ 6) Ζοὺῦ ννᾶθ ἠεἰϊνεγεά ἴἰο ϑαίδῃ, 
τιηουρῆ Ὧοϊ [ῸΓ Ρυηιϑιηεδηΐ, Ὀυϊ ὉΥ ἃ (γ͵8] οὗἉ ἢΐθ ἔδί ἢ δηὰ μαϊίδησε. 
Απὰ ἰῃ 9 Τί. 1, 20. βηγρε! 5 δηὰ Ἠδγηγορθηεϑ μτὰ Ὀγ ὅι. δαὶ] 
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{Π6 ρδββαρα (808: “ΑΠγηϊδί Ἰριίυν ῬΑΏΪ.5, 56 δῆθδοι. 
ἰυταπὴ 6586 ᾿ησοϑίμπι 120 [8}} ογῦο ἐπ 950 Ολγὶεἰϊαηο- 
γαπι οογιυοπέμ, οὐ δΔηΐϊπη0 1Π ΘΓ ςΌΤΙΙΒ ογαΐὶ Ἰανδηΐς. 
ΟὨγι56} νιγία!6, συ85 πϊγασα τ ποη τηοάο οἤῇξδοίαγα, 
566 118 σἰίδπι ραϊγαίετα ογαΐ, ιυὖὸ τηουρυτη 8οοἰθγδίι8 
Βοπῖο ἴῃ ἰρβᾶ σοῃοίοπα πδηςίβοθγαίῃγ, σας Ἰρίταγ 
Οὗ τρογθαπι, 1π᾿ συδην 85001{0 σροϊαογὶζ, Οχ σΟηϑΗ 0 
Β00 ΓΟΙΏΟΨΘΓΕ ΘΟΡΈΓΕΏΓΟΓ, 48] ργορίεγ 8566 1118 Ἄἐχρϑ  οτὰ 
ΠΟΙ υἰ55θπὶι," 

ὅ. ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρῳ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, 
“4 {ῃδ΄ ΠΙ8 800], οογγοείοα, Ὠυσιθίοα, δα σγοίογηοα 
Ὀγ {656 5: ΠὈΣΙΉσ 5, ΠΥ 06 βανοᾶ δὲ {πε ἀδὺῪ ψ ἤθη 
ΟἸγιδί 88.411 σογα ἴο Ἰυάρα (6 μψνοῦὶα,᾽ δῆΆ ) α Ὁ γ. 
Ἡμησι. δ8ρ. ΒΥ οΥ δϑ Μδηί. 

6. οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. ὅοηϊα (ομηϊηφηδίοῦα, 
43 Ιοοἴς; ατοῖ. θυ, δὰ Μδοκη., γοῖογ {Π|ς ἴο 
86 1ηα]ν! 4] 1 πυεβίϊοη ; 4. ἅ. ““γοὺγ ρἰστγίηρ 'π 
ϑσῃ ἃ ἰοδοποῦ 18 ποῖ ψ6}] ἐουηαοά." Απὰ {Πὶ5 18 
ῬΘΓΟΥ ϑιρρογίθα ΡΥ {πΠ6 ατεοὶς (οτηπιοηίδίοτβ, ψἧο 
[Δ 6 1( το πη684}, ““ γοῦγ σἹΟΥἹηρ᾽ 18 ποῖ ροοά 0» ἀΐηε, 
ὈΥ Ῥτονροςηρ ἢ ταρϑιυίδηςα." Βαϊ αὐτῴ νοῦ 
(8 θ6 τεαυϊγθὰ. Α,8 ἴο {Π6 [ΌΓΠΊΟΓ ἸηἰοΓρτοίδίίσῃ, 
18. ἃ ΝνΘΡῪ βίγαϊπθαὰ οὔθ, πον Πδίδπαϊηρ ψῆδὶ Μτ. 
ΤοοΚα ὑτρθ8, (μδι 1 {Πδἰν Ιοδάογ δα ποΐ Ὀδθὴ σἸΥ͂ 
οὗ {115 πιιβοδιγίαρο, ᾿ δα Ὀ66η ουί οἵ δέ. Ῥ40} 8 νᾶ 
ἴο αν τεργονθα {Π 6 πὰ ἴοΓ σἱογυηρ ἴῃ Ὠ]π}.᾽} Ὑΐοα 
56 6118 ϑοηο δί Βορῃ]βίιοδὶ. ὲ 

Ι τδίμογ δββθηί ἴο Βρ. Η4]}1, Μεηοςῆ., Ηδγάυ, Βο- 
ΒΘ6ΏΠ1.. Κτδη86, Δηἀ .48Ρ18, (δ 1{ 15 ἃ σοηογδὶ οὈ]υγ- 
Βαϊου ; (85 αἴ νοῦ. 2. ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστε) α. ἃ. 
“γα ΒᾶνῈ 0 σ84[,86 ἴον Ὀθοαβίζηρ,, ΨΠ116 δ οἢ 00} 581Π8 
8Γ6 σοτηη δα Δπιοηρ᾽ γοιι.᾽» 

θ. οὐκ οἴδατε ὅτ, μικρὰ ϑύμη, ὅ, τ. ὦ. ὃ. Α ρτγονετθιαὶ 

ἀεἰϊνετεὰ ἰο βαίδῃ, ἱ. 6. ἴο μα σῃαϑιϊβοα δηἢ δ] οἵ που]ὰ δαὰ, 
(δῖ ἃ δβἰιηῖϊαῦ πγείδρῃοῦ ὀσοῦγθ ἴῃ ΡΙηά, Ργίῃ. 8, 68, 6. 

Ἐς κακὸν τρέψαις ἐδαμά- 
δατό νυν. Καὶ γειτόνων Πολλοὶ ἐπαῦρον, ἁμᾶ 
Δ᾽ ἔφθαρεν, πολλάν τ᾽ ὄρει πῦρ ἐξ ὁνὸς 
Σπέρματος ἐνθορὸν ἀΐστωσεν ὕλαν. : 

Αὐρ. Νενήοοτιθ νΟΥῪ ῬΓΟρΟΡΙΥ ΓΕ ΓΚ8 (πδὲ (5 τηοάε οὗ Ρυπϑῃ- 
τηοηΐ Λτ88 ἴο Ὀ6 οςοηβηεθ (0 ἴῃ δρε οὗὨ γαΐ ΡΒ οἶεθ. 

ΜΟΊ, ΥἹ. Ζ 
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ΒΑΥΪΠρ;, Του Πα 4190 αἱ Οἱ. ὅ, 0.. ΒΥ ϑύμη [πΠ6 Ηοῦτενϑ᾽ 
το ἴδρ Ποῦ 8} υηδεγβίοοδ τ δῦῖανογ ἢ88 (ἢ6 ρόνγοῦ 
οὗ Ἴοοτγγυριηρ, ψῃοίπον ἀοοέγίπο, οταπιρίθ, οὐ ΔῺΥ 
1ΐηρ εἰ86. δὅο Νάδνα δοίιδίοπι. ἴοὶ. 191, 2. (οἰοα ὈῪ 
ἵγει8.) ΕδΌΙηἱ ποβίγὶ νοσδηΐ σπου βο θη 84Π| τ 8]81| 
ἔδτιηθηίυπι ἴῃ τηδβ8ᾶ : αυοά δου ρϑυϊαΐυπι ἐδγεηθηίι 
ἐδεηγχθηίδε ἰοἰδ Π τ 888Π| ΠΡ ΔΠπὶ οἴ ΘΟΓΓΕΠΙΡΙΈ : 81ς 
σογγυρὶς ἰοΐατη Ποιηΐπθῦ!. ΝΟΣ ψ88 (ἢ]18 σοηῆηρά 
ἴο ἴῃ 6 ᾿βθη Ιη ΡΙυΐ. Θυδϑί. οι. 2, 489 Ε. (εἰἰ6ἀ 
ὈΥ Ὑεί8.) ἰξ 18 δεκαὰ : διατί τώ ἱερεῖ τοῦ Διὸς, ὃν ᾧλά- 
μινα διάλιν καλοῦσι, οὐκ ἐξῆν θίγειν----Ξὁοὸᾷυμης :--- δὲ ϑύμη 
καὶ γέγονεν ἐκ φθορᾶς αὐτὴ, καὶ φθείρει τὸ φύραμα μιγνυ- 
μένη, γίνεται γὰρ ἅτονον καὶ ἀδρανὲς, καὶ ὅλως ἔοικε 
σῆψις η ϑύμωσις εἶναι" πλεονάσαδσα γοῦν ἀποξύνει παντά- 
πασι, καὶ φθείρει τὸ ἄλευρον. 

Τῆι ϑύμη ἢΔ5 Δ ΘΒρΡΘΟΙΆΪ ταΐογοποθ τὸ τῇδ ᾿ποϑϑέ 
σοτηπ 64 : θὰ. [Π6 ΑΡοΒ[6 τῆΔῪ δἶβο ἱπίθηα ἴο ΠΙηΐ, 
δι οηδ νίςθ, ΠΠΚ6 πορνεία, ἀΓΑῪΒ ΤΏΔΏΥ οἰ 6 Γ5 δἴζογ 1{. 
ΤΒΘΟΡὮΥ]. γ)6}} ραγαρῇγαβοβ : “Ὥσπερ γὰρ ἡ δύμη μικρὰ 
οὖσα, τὸ φύραμα πᾶν ξημοῖ καὶ πρὸς ἑαυτὴν μετάβαλλει" 
οὕτω καὶ ἡ τούτου ἁμαρτία πρὸς ἑαυτὴν πολλοὺς ἐπισπά- 
σεται. 

ΤῆΘ γοδάϊηρ δουλοῖ, [πουσῇ διρρογίοα Ὀγ [π6 (οά. 
ὅδηϊ., {ῃ6 ψυΐε., Δηα δ] πιοβί 41} ἰῃς 1, δίϊη Εδίδουβ, 15 
ἃ τιδηϊίοϑί ρ᾽ο88. 

7. ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ϑύμην. Τῇ Αροβέῖα 
(Δ Κ68 οσοσδϑίοη ἴτοῃη ἢ 6 δῦονβ 5: πη} }Πτὰἀ6 το Θχῃογέ 
(Π6 Οογί ἢ! 848 (ἀπά 6Γ ἃ πον ΔΙ] ρΌγΥ, ἀογινοα ἔτοπὶ 
(η6 Ψ4ον δι ουϑίοπι οὗ ρῥιυζ{ρσ ΑὟΔΥ Ἰθανθη δὲ {ἢ6 
ῬΆΒβονθσ,) [(ο ἔογβακο νὶςθ, δηά, ᾿6581468 νὶς6, νἹοίουϑ 
ΤΏΘΠ ; βίησα νἱσα ΨΟθ|ὶ͵ ἤθνοὸγ Ὀ6 ᾿δηϊβῃοα ἔγοιῃη {δ6 
ΟΠ υγοῆ, υ01688 ἰΠ086 0 Μ] ποῖ δρϑίδιη ἥγοιῃ ἴἰ 
8:6 Ὀδηϊδηοαά ψΠ ἢ 11. (( Γ61}.) 

Τηδ ΑΡοβε[6 ἢδ8 ἰῇ νίονν ποῖ ΟὨΪΥ {Π6 ρϑγβϑοη ἀῦονθ 
τηϑηἰοποα, θὰ αὐ δἴππογα {|κ6 ὮΙ ; ἃ8 ἈΡρΘΆΓβ ἔγοπὶ 
νοῦ. 11. (Βοβϑηπι.) 

7. ἵνα ἦτε νέον φύραμα, “ταὶ γα τΏΔΥ 6, 6 απίο 
ἃ τοσθηΐ φύ θαίογα {Π6 ἰδανθ 15 ρυΐ ἰο ἰ1.᾽ [ἢ 
ἐκκαθάρατε ἴῃ ἐκ 15 ἰηΘηβῖνα. οάδάπαάρο, Βονονογ, 
Ρυ8[1658 {Π6 Ρῥγϊηοίρ 6 ἴοο ἴδγ. 
. καθὼς ἐστε ἄξυμιοι, ““ 88 γὲ ἅΓ6, ΟΓΥ ΌΥ γοιιγ ΓΟ Γί8- 
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Εἰδη Ργοίοβϑίοη αγ δομπα ἰο θ6, υ]θανοηρά, δηά ἰο 
ϑβίδίη ἔγοπ νίοβ δηά νἱοϊουβ ρογβοηβ." δὸ (ἢ γγ- 
8οβί. καθὼς πρέπει εἶναι ὑμᾶς. 

7. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ὑ ἡ. ἐς Χ. ἘΒγῖδὸ πάσχα 
185 Τηϑδηΐ (ὈΚΥ πιοίοηνπυ) (Π6 ραδοδαΐ ἐαπιδ; α. ἀ. 
“ ᾽ς Οἠγδέϊαηβδ ἤᾶνα 180 ἃ ρδᾶβοΐδὶ ἰϑπ}, δνθῇ 
ΟὨγῖβί, ψῆο ἀϊοά ἔον [Π6 δχριδίοη οἵ ΟἿΓ 518 : πὶ ἢ 
ΒΟΥ ο ΟὈΪΙΘ 68 ι.8 ἴο ργοϑδίαγ ρυΙΥ οὗ {6 {Π|4ῃ {116 
δονγβ σοῦ θουηα ἴο οὔβεγνα." ΤΏὮΘΓα 15 ον  ἀθηγ 
8 Δ] ϑἰοη 10 {πΠ6 σι οἷα ψΟΥΚ οὗ δίομθηδηί δηᾶ οχ- 
ἐτρνάμυ ΔΟΠΟΠΊΡ 5ῃη6 4 Ὀγ «6811 (ἢ γὶϑὲ : δῃηᾶ {Π6 ἰδίθ 
δαγηθά, 8016, δηα ᾿πάϊοϊουβ ἀδίδηαοσ οὗ (Π8ὲ [πη- 
ἀδιμδηΐαὶ ἀοοσίγίηα (ΑΡΡ. Μαρθο) ἢδ58, ἰῃ ἢ18 Ἰηνδ]ᾶ- 
16 νοῦς οὐ 1ἢ6 Αἰοπροιηγοηΐ, ΘΧΟ ΘΙ] ΠΕΥῪ ἰτγοαίθα οἡ 
{Π18 ραβθαᾶρθ. [}2ἢ ἢ 18 ΠΙυβίγ. Νο. 85. ἢ6 ἢ88 (1 {Π]ηΚ) 
8815 ΓΟ} 7 ργονθα τμδὲ (ἢ 6 ῬΆΒθονὺ νγ88 ἃ δαογίῇοο, 
8ἃ38 ροβϑθβϑίηρ 81] [6 6586 14] οἰδιδοίθυ 8108 οὗ ἃ 88- 
οΥΙΗσο. " 

ἘοὸῚ ἐλύθη 6 ἰσὰδ γϑδάϊηρ 18 ἐτύθη, ψὨϊοῆ, Ἰηἀ δορά, 
18 ποί ἰουηά ἰῃ βουηο οὗ [η6 681 ΜΆ Ν., θὰὲ 15 γεαυϊγοά 
Ὀγ δηδίορυ. (866 Μδίῇῃ. αγ. ὅγ.) Ὑϑείβ. μϑγα οἰΐθε 
ἔνο οἰοψιθηΐ ραβ8ᾶρθ8 ἔγοπι ἰδὲ πγοϑί βρί Γ[υ8] δηά 
ΘὨΪΠρὨἰοποα 96ψν, ῬΏ1ο ἀ6 δα] Α}06118 οἱ (διίῃὶ, 1. 
1. Ρ.177, 88. ἃς 184, 24. 

8. ὥστε ἑορτάξωμεν, ὅτα., ““ἴπ8 ((ΠογοίοΓ 6) ἰδ 18 

" Ἡΐδ νογὰβ δὸ ἰΐεβε: [{ γὙπΞ8 α οογδαν, ΟΥἦ οἤετὶπῷ, ὀγουρὴξ ἰο 
ἐδ ἰαδεγηαείο, οΥ ἐοηιρίς, Ὠεαῖ. 16, Φ. ὅδ. 6. 4 Οἴγοη, 88, 5, 6. 10, 
11. Φ. Τίια γϑβοῦδ! ᾿δπὶῦ τνϑ8 58]δίη ἰῇ {δ [θιρὶθ ; 118 ὈΪοοα νγαβ 
ρουτγεά οὐυΐ, Βρηηκ|εά, δὰ οἴξεγεά αἱ (Π6 αἰ ἴαγ ΌΥ {π6 ργίοδίβ, ἰὴ {1Κ6 
ΤΩΔΠΏΘΓ 88 ἰδ υ]οοὰ οὗὨ (6 νἱοίδι)δ τι8118}}} 5]αὶ:) ἰῇ βδοσί θα, 85 8ρ- 
Ῥεατβ ἤἴγοϊῃ Εχοὰ. 93, 18. 84, 95. ὦ (ἤγοη. 80, 15, 16. 85,11. Αηά 
ἔῃ (18 ϑρυϊηκιίης οὗ ἴπ6 Ὀ]οοὐ οοῃϑίβιθα, 88 ννὲ δ: ἴο]4 Ὁγ {πὸ 26 β 
ἀοοίογβ, ἰΠ6 νϑσὺ δβϑθῆοα οὗ ἃ βδοι ῆσοθ. ὅ866 Ουσνογί 8 ““Ττια 
Νοίϊοη οὗ πὸ 1 ,ογὰ δ ϑυρρο. οἷ. 11,3. Το δὶ δηὰ δηίγα!ἶβ 
Ὑΐογα Ὀυρηΐ ἸρΡΟῚ ἴΠ|6 ΔΙΑ, 85 ΤΩΔΥ ὃς (ΟἸ]]εοἰοα ἤτοι ἰδ6 
δῦονο τοίογγοα ἴο, 88 α͵50 ἔγοτῃ ἴῃ ἀδοϊαγδίίοη οὗ ἴΠΠ6 Φενν 8 ἀοσίογδ, 
πε ἀεϑουρι! οη8 οὗ ἰἢ6 Ῥαβοῖιδ] ϑδοῦῆοθ ἰῃ ἴΠ6 ΜΙ 9η8 οὗ ἴπ Γαϊτλιά, 
δηὰ πε ἰοβ Στ ΟΩΥ οὗ ὑπὸ Καγαίϊεβ, γἢο δ΄ Κποσῃ ἰο σα θοῖ 41} (88 
Ταϊ]ολιάϊοδὶ τγδα ποθ ηοὶ ουιημάεα οὐ ϑοσίρίυτο. Οἰάνν. οἱ διιρία, 
Βεδυβοῦ. Ιηϊγοά, ὑμ. 184, 13δ. εἀ. 1790. διὰ ΒΥ κ68᾽58 Εβϑου οὔ δδ- 
ογἤοθϑ, ῃ. 41. δ᾽66 αἷδο Ῥυϊ. ὅγῃ, δῃὰ Βρ. Ραϊγιοἷς οη ἔχοα. 1, 97. 
ΠῸΒ (ἦε ρμας4“44) οὗ ἴπ6 Ηεῦτενν 15 νυγιἴθα ἈΠῸ ἴῃ ἴπΠ6 ΟΠ] άθθ, 
ἤρου νυ Ὠΐοι ἴμ6 αγεεὶς πάσχα μᾶδ ἱταυγού αίεοὶν Ποννεά." ' 

2 ἃ ' 
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Κοορ ουὖὖν ἔδαβι, (ηδιηοῖγ) ποῖ," ἄς. Τδὰ Αροκβεῖθ 
811}} οοπίϊηι:68 ἰπ {{|6 ππϑίβρῆογ (Δ Κοη ἔγοιι (ἢ 6 Ρδ88- 
ΟΥ̓́ΘΓ. 

᾿Εορτάξειν, “οἷ ὈΓΟΡΟΙ͂Υ διρη ῆθθ ὑὼ οοἰοδγαίε α 
7 ,εαδὲ, ἴβΒ ΔΡΡΙΙ6α ἰο ἀθποῖα ΨΟΥΒΏΙΡ ἰῃ ρἜΠοΓΑΪ ; δηά 
Ὀασϑυ86 {π6 σοἰΘὈγδῦου οὗ ἔδαβίβ ἰηνοῖνθ8β (Π6 [ἀφ οὗ 
Γε]οϊοἴπρ, (Π6 σψογὰ αἶβο βίρῃϊῆςβ ““ ἴο ὃ ρδα ὑ δος 
ψ ἢ στοαὶ ἀορῃξ, 1η {Π6 ΟΡ οὗ Οοά, 8πὰ 6η- 
ἀξανουγ δίϊογ νιγίαθ δηά [0] 1688 οὗ 118 ;᾽᾽ ογ “ τὸ 6 
88 ΜΠ ΠΡῚῪ οσσυρίοἀ ἴῃ {ἢ 686 88 ἴῃ Κοορίηρ ἔδδϑίβ οὔ 
ΠΟΙΥ ἀδγβ,᾿ (]οοβηθγ.") 

8. μηδὲ ἐν δὲ δύμῃ παλαιᾷ, “ποῖ ψ}} [86 Ιεανθη γεί 
ΤΟΙ ΔΙΠἰηρ᾽ ἴῃ γοιι ;" ψῃοίποῦ οὗ [Π6 Ἰησοϑἴ! ΟἹ ρογβοῦ, 
ΟΓ οὗ ἰὈτγηϊσδίογβ, ΟΥ ΔΩΥ ΠῚ ΠΊΟΓΑΙ δηα 86ηβϑυδὶ Ρογ- 
δ0η8, 4Ϊ οὗἁὨ νῇοτ βθοῖη πο] υἀοά 1ἢ 16 ψογά8 κακίας 
καὶ πονηρίας. 

8. ἀλλ᾽ ἐν ἀϑύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας, ““ Ὀυϊ ἰη 
1ῃ6 Βοσίοῖγ οἵ ρβϑϑοῃβ ψῇο ἅΓθ ϑ[ιἀΐοιιβ οὗ :πίορτιν 
Δηά ἔγὰ νἱτίι 6." Εἰλικρ. δἰ σΏ 68 ᾿πἰΘρτ ἐγ ἴῃ ρα π6- 
ταὶ. Τῆς νογὰ ἱπάθεά, ὃν 115 θένηιοίορῳ, ἵ βρη ῆ68 
νγα ὑπαὶ ν 1} ὈΘΑΓ (Π6 οἰοδαϑὲ Ἔδχδηγηδίίοη : Ὀυΐ ἐπ 
ε,586 εἰλικρινὴς τοΐεΓΓΟ ΓΑΙΠΟΓ ἴο Ψἢδί 18 ραγε, μηπι πο, 
(566 δυϊά., Ηφδνοῆ., δηὰ Είγ. Μαρ.) Απά 8ο Βδ- 
8:1 Μαρ΄. (οἰεἀ ΟΥ Βοβθῃῃι.) εἰλικρινὲς λογίξομαι εἶναι 
τὸ ἀμιγὲς, καί ἄκρως κεκαθαρμένον ἀπὸ παντὸς ἐναντίου. 
Αηά ἴῃ {Π|5 σῆς (Π6 Αροϑβίϊθ ονίἀθῃι !γ νιον8. 186 
ΜΟΤά; βδἰπσε μα αἰδμιάδα ἴο τῆ6 ἀομρὴ ὮΘη τϊχοϑά 
ψΊ ἢ Ἰθανθη οἱ ἰδγπηθηῖ. [1 {Πογϑΐογα βιβρηϊῆθβ ροπα- 
ΓΑΙ ἱπέοργιέψ, Ῥγοὐϊέψ. 

“. Τῆι Ἰεαγηοά ῬΒ]οἰορὶδι 85 ᾿Πυϑιγαῖοα (6 τοοΐαρἤοῦ ὃν ἃ κι» 
ἀνεὰ μϑεϑαρὸ οἵ Ῥῃΐδο 477 υ. ψνχῆς ἑορτὴ, Φῆλος, ὁ τῶν ἀρέστων 
καὶ τελεσφορονμένων πόνος. γεῖδ., ἴἰοο, δρροκίϊεϊγ οἰϊο5Β Ῥιεέϊο 1, 
18δ, 6 ἑορτὴ γὰρ ψυχῆς ἡ ἐν ἀρεταῖς εὐφροσύνη τελοίαις. Τελείαι 
δὲ αἵ κηλίδων ἀμέτοχοι, ὅσας τὸ ἀνθρώπινον γένος χωρεῖ, μόνος δὲ 
δορτάϑει τὴν τοιαύτην ἑορτὴν ὁ σόφοε, τῶν δ' ἄλλων οὐδεὶς. 1 οδὰ 
ΤὙδβυογά,. 1, 70. {(δρεακίηρ οὗ ἴΠ6 Αἰπρηϊβηθ) ἢ 1. 1428. Βανυ. Καὶ 
ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων, διὰ τὸ ἀεὶ κτᾶσθαι, καὶ μήτε 

ἄλλω τι ἡγεῖσθαι ἣ τὸ τὰ δέοντα πράξαι. 
Ἵ Εγοαι εἰλὴ ἀπά κρένω : 80 [παῖ ὁ εἰλικρένης ῬΓΟΡΟΤΙΥ δἰ ηΐθαβ (88 

Ι,οηρίη. ἀς 5.}}., τείεεγεα ἴο ὃν ϑεῆϊουϑ. [χχ., διισρρεβῖ) οἠδ νεββοϑθ 
᾿ϊγ τὴ] Ὀδαγ (Ἀπ οἰδεῖ οχδηιηδίίοῃ, Κὸ [Πα οὗ δὴ δγιίοϊα εχὰ- 

τοϊησά ὃὈγ (ἢ ὅ.}} ρῶς οὗ {πὸ θθη. 



Δ ΟΘΕΙΝΤΗΤΑΝΒΕ, ΟΒΆΡ.Υ. 941 

᾿ ᾿Αληβεία ἀδηοίοθ ἐγθ υἱγέδιθ ε ἃ ὑ86 οὗ ἰῃε ψογὰ 
Ὀογγονοα ἔγομῃ {π6 Ηοῦτγ. ΓΌΝ, (866 Οθβθη. 1,6χ. 
Ἡροῦτ.), δηά ἔουπά ἴῃ 4Ζοῇ. 8, 21. ὁ ποιῶν τὴν ἀληθείαν, 
(νἤοσο 866 ἴῃ ποίθ,) δῃὰ οι. 1, 18. δῃὰ Ω, 8. 
ὍὨοτ ἡ ἀληθεία 18 Ορροβοά ἰο ἀδικία. (866 {Π6 ποῖα 
{6 Γ6.) 

δοηηθ Οοιμτηρηίδίοιβ, ἃ5 Μδοκη., τρθ!γ (1 {μ10Κ) 
σοηοίμ 6 ἔτοιι {18 δηὰ 16, 8. ἐπὶ ψἤθῃ (η6 ΕΡί 8116 
Ὑγ88 ΓΙ ΓΘ (Π6 76 18ῃ ῬΆβθονοῦ ψγ88 δ ῃδῃά. “Ἅ Απά 
1 80 (σομεηπθ8 Μδοκη.) {Π8 νογβα πηᾶκ68 11 ρτγορᾶ- 
16, ταὶ (ῃς αἰδοῖ ρ]68 οἵ (γίϑέ βθρδὴ νϑῖγῪ βϑγὶν ἴο 
οοϑἰβυγαίθ (π6 Τογ Β δυρρογ ψ τ ρΘΟΌ ΑΓ ΒΟ] ΘΔ Υ, 
ΒΏΠΌΔΙΪΥ οἡ [Π6 ἄδγ οἡ ψ ἢ οἢ ἢς βϑυβδγοά, νη] ἢ 85 
1η6 ἀδὺ οὗ ἐπ 726 ν 5) Ῥαβθονογ, οδἹ]δὰ ἴῃ τπηοάδγῃ 
ἰδησυᾶρε,  αδέον. 

9. ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ, μὴ συναμίγνυσθαι 
πόνηροις. 

Ηανίηρ; εχργοβϑοὰ ᾿ἷβ υνοηάδν (παὶ ἴπεν πδὰ ηοΐ Ἔχρεοὶ]οά ἔγοιῇ 
ἐμοὶν δοοιοίγ ἃ ποχίουϑ τρθθεν, ννἤοθα ὄχδιηρῖα οου]ὰ ΟὨΪΥ βεζνε ἴο 
ΘΩΘΟΌΓΑΡΘ ἱπηο δ! Υ, (ἢ 6 Αροόβι]68 ἀρϑίη δἀνεγίβ ἴο {πὸ βυ͵εοῖ οὗ 
πορνεία ΦεΕΏΘΓΑΙΪΝγ, (οη ὙνΠοἢ ἢ6 Πδα ἰοιοποά αἱ νοσ, ὁ. δηά ἰηϊοά 
δῖ νοῦ, 6.) 'ἰῃ ὁγάδν ἴπδῖ Πα τδῪ ρῖνα (ἤδη) βοίηα ἤμεγ μι γ ϑἀτηοη  [0Ώ8, 
84] οϑρδοΐδ!ν γϑηῖονα νυ δῖ τοὶρῃϊ πᾶνε Ὀθθη ἡϊδάσ ἃ αἰ ΠΟΌΪΥ ; ἢ 6 
ὀχργεϑοίση ἀδξύμοι δϑεμηΐηρ᾽ ἰο ἰαλρὶν [δὶ (ΠΟΥ ΕγΘ ἴθ ἢανα πὸ σοῃ- 
πιοοίζοη Ὑυἱτἢ [6 ἸτητΏΟΓΆΙ. 

Τῆδ αἀθονα ἴθ, ἰ ουηςσεῖνα, {ἢ 6 ἔγιις βοορο οὗὨ πὸ Αροκίϊα ἰ) {ἢ γϑ 
μαδὶ βίηρ' ρογίίοη οὗ (π Οἰαρίεσς. Ὑαοῖ ΟἹ τ ϊ8 ροϊπΐ Οοτηϊηδηϊδίογθ 
ΒΓ6 ὮὈΥ͂ ΠΟ Πηδ8}8 ἀρτεαά. Τῇ ἀδεϊεῖοπ οὗ ἴδ αυσϑίϊου ἀαρΘηα8 ἴῃ. 
ἀεεὰ τορος οὴ ἴἢς ἱπίεγργοϊαϊίοῃ οὗὨ ἴῃ το 5 ἐν τῇ ἐπιστολῇ. νη] εἢ 
ἃ! πιοοῖ 811 τάδ ΟΟτη θη ζδίοΟΓΒ υπϊΐ ἴῃ ΓΕ ετηρ “ἐπ ορί δ], 
“4 δὴ ΘΆΓ ΠΟΥ ἐρίβι]8 : αἰνὰ (ΠΟΥ βυρροθϑα ἰΐ ἴο Ὦδνε γό δγθηοδ 0 ΒΟΙΩ6 
ἔογιηεν Ερίδι]ε οἵ 8.. Ῥαὺ] ἴο τῇς Οὐογί πε πίδηβ ; (πουρἢ πο σύοῃ [68 
ΡΟ ἀοννῃ ἴο 186, ΠΟΡ δδ8 ἴπε οχἰδίεποα οὗ ΒΩΥ͂ ϑιιοῦ θοῦ ΟὮ ΔΗΥ 
ογοθϊθίε ον ἀθηοσε οὗ ἘΕσοϊεβίαδιίσαὶ Δητ]ηγ. 1πάερά, {Π|8 Πγροῖ 98} 
ἑνοῖνοα τηθοῦ αἰ ΠΟΥ, δα 18 18 Ὁ]6 ἴο ἸΏΔΩΥ ΟὈ)δοοιοη8. ἘΨΗΥ͂ 
(ἴον εκϑιρὶθ) βμβοῦ α ἐξ ποῖ ἤν θδθῃ ργδβετυθα 88 νγεὶ! δθ 106 ᾿δίεν!ν 
Οδ68. δον, ἴῃοθα ννο ἀγβδβϑ Ὁρ ἰὴ6 δϑονθ- τηεηιϊοῃδα ηἠδιΐϊοη 1 ἰζὰ 
τηοδῖ ϑρεοῖοθδ βῆδμε, (6}} υδ, (δι (ῃς6 Ἐρί51}6 'Ὼ αυδθίίοη νν88 ἃ νΟΥΥ͂ 
}υίε  οὔε, δὰ }ιι5ῖ δοηϊ ΟΣ, τγῆθη ἢ ΤΩ ΘΑΒΟΏΡΈΙΒ ἔγότ ἴδε ΟΟτ ἰδ η 
γγνο, ΑἹ] τ(ἢΐθ, Βούνενεσ, 19 ριδίὶθ ἀϊσι. ΒΕΓ 8 ποΐ αὶ ῬὰΣ- 
τἴἰο]6 οὗ ευδώεποο ἴῃ δι ρροτγί οὗἩ ἱϊ. Εν, 48 (ο ἴΠ6 ννογὰβ [Ππδιῃβοῖνοϑ, 
ΠΟΥ. ὁΔὴ ΌΥ ὯΟ τη68η8 6 (οτγυγοὰ τὸ 8: " ΕὟ ΔῺΥ 506 ἢ {Πίηρ;, ἐνθ ὉΥῪ 
ἐπιρ! εδτίοη. Τὸ δάμη (ἢϊ8. ἰη(ογργοιιίοη, δοπιθῖπίηρ οὐρῃϊ ἴἰο 
βανε Ὀθθῇ ὑβίοσα βαἰὴ οὗ ἐλίε Ερίβι)6, τυίοϊ, 85. (ἤθυ ῥτείεπα, δἰπησδὲ 

{Π6 πηρβϑοηρογθ Οἡ {πο τοαὰ, δὰ οἵ νι ϑΐεῖ, μα {πεγὰ Ὀθθ 
Β0ἢ) 80 Ἐρίδιϊς δοὸ χὶτθη δηὰ 80 βοηΐ, ἴμς Αροβίϊβ οου]ὰ ποῖ δυΐ 
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. ἀἴγεσ υ πανὰ θα τηδαϊίοη. Βοβί 68, 0 σαπ ἰοϊεζδίε δ ἢ ἃ Ἰοθἢ- 
(ἴουδ ι166 οἵ {ἢ ἀγιϊοὶς, υνῃΐϊος νου ὰ Ὀ6 πῃ ματϑ! οἶδα ἴῃ ἱγτεζυϊδγῆγ. 
᾿Εν ἴδ αὔονα γϑαϑοηϑ 1 πυδῖ δοοοὰς ἴο {ἢ ορἱπίοη οὗ {ἢ τπὲπο- 
τὶ ψ, (Βουρ ἢ πυϊπογουβ, πϑηγοἶγ, (ἢς αγεεῖς Ουπηπιεηίδιογϑθ, πγοϑὶ [μι ἢ 
068, δηθ, οὗ [6 χηράσγη5, 6245, Τοτίη., δῖ. γογεῖ., δμμαι, ἸἩοἱΐ, 
δηά υϑοδὶ οἵ ἴπῸ υϊοὴ Ὠινίπα5, ΕαὈτίοἰυδ, Οοἱ Ποίτεα, Οἰεδείυθ, [μαγά- 
φΡι Ῥγ]ς, Ηδγάγ, Μαοκη., Βμ8. Τοι]πα απ Μιάάϊείοη, δηὰ Μτ. δἰβάε, 
[αἱ τῇ ἰδ ἴον ταυτῇ ; 88 πη Κἰηάτεὰ ραδβαρεϑ δ ἔοῃι. 16, 4. 4 ΤΊνεβ9. 
3, 4. (Οοϊ. 4, 66. 1 ΤΊμοδ.. ὅ, 4Φ727. Απά πΊΔΩΥ ΟΙΠΟΓ Θχδιρ]65 οὗ (ἢΐ5 
ἑήϊοτα διὸ δἀυοεὰ Ὁγ Ο]866 Ῥ}}. 8. ἢ. 18] -- 138. δπὰ Μδοκη. Ἀγεϊ. 
Δ δ6. ᾧ 71. "Ἔγραψα, “1 Ὠανε (αἰ ΓΕΔ γΥ, οΥ }ι1,) τυγτίεη ἴο γου," 
ὨΘΙΊΟΪΥ, αἵ υεγ, ἃ δι 7. οὗ τπἰ6 οὨαρίεσ. Τηαῖ ἔγραψα ΤῊΔῪ ᾿ᾶτα (ἢ 19 
δ᾽ ἢ Βοδιίίοη ἤθη οδ ἀουδὶ ννῆο Κηονν {Β6 ἴογος οὗ (6 Αογίβῖ ; δοὰ 
80 ἰΐ οοουτοΐῃ 9, 15. 1 Τοῦ. 4,19,14. Οἰὐδιεγινίϑε, 85 Βμρ. Μιαἀϊεΐου 
οὔδεξνες, (6 δο;ίθηοο αἱ νεσ, 1]. νυνὶ δὲ ἔγραψα σπουϊὰ δᾶνα Ὀεοη 
ψννὶ δὲ . Δι (δουρὴ ἱπ 4 (οσ. 7, 8. ἐν τῇ ἐπιστολῇ Ὧδ5 ΓΕ- 
ἔδγδῃοθ ἴο (6 ἔοσιηεγ Ἐρίδῖ]ς6, γεί (λεγο ἴῃ6 Ἐρίϑιίο δὰ Ὀδεη πηεδῦ- 
τἰοποὰ. Μτ. δἰδάς (δον Βρ. ΜιΙἀαϊδϊοη) γεπάδγϑ ἔγραψα, “Ἰ ἢανε 
Ὀδοη υυτϊτἰηρ ἴο γου ;᾽" τνιοϊςἢ οοτηεβ ἴο τησοΐ ἢ 6 5816 8686. 

ΤΌΘ οεἰεῖ αἰ σου  ἱπ τἴΠ6 ἰαδι-τηοηϊ οὐοή ἰηίεγρτείαιϊἑοη 8 ἰῃ- 
νοϊνεά ἴῃ νυνὶ; ῬὨίοΝ ΜΙἋάϊεῖοη δη 5]δθ οἴυάβ ὈὉγῪ σεμάεσίηρ : 
“Βαϊ οη ἐδε ργεεηδὲ οοσαεὶοπ ἵ ἤανα Ὀδοη νυυἰηρ᾽ ἴο γοὺ 1: ΟΥ̓ ““ ΓᾺῪ 
ῬύΓροθο ἰή τε ἰηρ᾽ ἴο γου ἴῃ (ΐ6." 'ΓΏΕΓΕ 8, Βούγανεσ, βοπμδίηρ 
80 ἰδαηριυϊά ἰη {ἰδ οἰρηϊβολίίοη οὗ νυνὶ, δῃὰ 80 δ ΓΑΓΥ ἴῃ {6 9688 
ἴδ εἰϊοϊϊοἀ ἔγτοτα ἔγραψα ὑμῖν, ἴμαῖ ᾿ἴ ἰς υἱίογ ᾿ηδαη δε δα. [ἢ- 
ἀεοά, ἰξϊ οαπποὲ Ὀ6 ἴγιε. Ἐογ ἰὶ ννὰβ ποῖ ἴῃ6 τιαἱὶπ ρυγροβα οὗ ϑί. 
Ῥδὺυ] ἰῃ τυτὶ εἰηφ (κἷδ Ἐρίδι]ε ἰο ἑογυἱὰ ΟὨ τ δι δ 8 ἔγοτῃ ϑβδϑοοίδι ηρ; νὴ 
ἱτωπιοσαὶ Ὀγεϊῃγεη, (866 ἴῃς ἐπέγοαμοίἑοη οὗ Κσδυβε δι Μδοίκη. ἰο (ἰγϊ8 
Ἐρΐδι.}6.) 1 ργείδν ἴὸ δαορῖ ἰῆς ορὶπΐοη οὗ  ο1, {παῖ (6 νυνὶ ἱς ηοἱ 
ορροβεὰ ἴο ἐδ ργθοδάϊηρ μῆγδο ἔγραψα ἐν τῇ ἐπιστολῇ, Ὀυϊ ἰδ γαῖ δος 
οχρ ἰσαΐστγ οὗὨ ἰϊ; οὗ (88 Οἰδαγίιι δ8γ8) ργοργίοτὶ ἀδεὶρ παξϊοπὶξ. 

Ἑαυτιοἰυ ἂρ. ΟἿ 48 Ὀγοῆγ, Ὀὰϊ ποῖ τη ΠΥ, τεπαογεὰ {6 
Ῥδδδθρὸ ἴδ: ““ Βογίροὶ νοῦδὶβ 86 ῥγδϑεηίθ Ἔρίδίοἱἂ, ργορίογθα ἢς 
δογηϊοδγίΐδ οοπιηγιηίϊοοῖίθ. Νόοῦ ἰοηυον ἀδ ΕἰδΒηϊςΐ5, φυὶ οετεπάϊ νο- 
δ δυηΐ : νδγιιαλ δου ρϑὶ ἰδίαβ, ῃ6 ἴδῃαυδη) ἔγαϊσὶ σοτηγηθηϊοοίδ, αυὶ 
δδῖ (ογηϊοδγίιιβ." Απὰ δο Μβοξκῃ.: “θυϊ ὨΟΥ ΠιΟΓα μδυ(ου]αυὶν 1 
τοῖς, οὗ 1 ἔδνε που Ριορεῦ ἴο τυρὶ ἴ6.᾿" 80 90 Ἡποοάογοῖ. 

Ἡανίης; ἐηἸαγχεά 80 τουοῖ οὐ ἐνε 8680 οὗ (Πὶ8 ρβεδαρθ, ννῃϊοΐ,, ἰῃ 
. ἃ οογίδίη ροϊηϊ οὗ νἱενν, ἰδ γΘΡῪ ἱωροείδηϊ, ἴ σδῃ ἀο 20 τηοτὸ [ἰἰ5ῃ 

ΨΕΙΕΥ ΤᾺΥ τοβύογα ἴο ἴΠ6 τηλϑίεγὶγ εἐχροαδϊτοη οὗ ΟὨγγθοαὶ, δηὰ [ἂς 
ϑοδοϊα οὗ Οἴουπιεη., Ῥμοί., δηά Τμεοάοτεί. 1 δῆ Ὠοΐ δυναγε {μδί 
ΒΩΥ Οὗ 16 απέϊεπὲέ αίΐδετε Ἔνοσν τεΐεγγοα [86 ὑγογάβ οὗ Δῃγ οἵδεγ Ἐρΐ6- 
(ἴ6 ἰαὴ [86 ργεϑεηῖ; γεὶ ΤὨοροάογεῖ δεοῶβ ποῖ (0 ᾿δνα ὕδδη 
τϑηῖ οὗ {π6 ορίπίοη ; ἔογ ἢ δδᾶγῦϑ, ἐν ποίᾳ ἐπιστολῇ ; ἐν αὑτῇ ταντῇ-. 
Δηὰ δὸ {ἰδ οὔδεινες, {παὶ 108 ὙθΟΪ6 Ραδδῶρε ἰ8 ἐχρίακαίοτῳ οὗἉ 
ψϊιαῖ νν88 τηϑδηΐ ἱπ ἴἢ6 μγδοθαάϊΐηρς ΟὨΘ. 

9. συναναμίγνυσθαι, ““ ἴο τιϊηρὶδ ἴῃ (ἈΠΉΠ1ΔΓ βοσί ἐν 
ψ ἢ." ΤΌΘ νοῦ 18 οἴη υϑοά Ὀγ {ππ6 δορί. (866 
5΄0ῃ}}. 1..χΧ.) Κτδυβθ σοιθρδγθο 1)επιοϑίῃ. συμμίξαι 
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, πόγηροις ἄνθρωποις. Απά ἢ τοξεγβ ἰο Ρ]οιίη. ΤΠογθί. 
40., δηα οὔϑογνοϑ, (μδὲ {π6 νογὰ οἴθηῃ ὀσουγϑ 1 Ηο- 
τοήοί. (8ὅεο Εγηῃδϑί οὐ (4][1π|. Η. 1π 20ν. 18. Ρῥ. 8.) 
- ὙΠῸ ΜοΊὰ πόρνος ἴῃ (ἢ6 ΟἸ48815 8] ὙΓΙΓΟΓΒ. πϑ0.8}}Υ 
βίρῃῆθβ α οαἐαηπεξθ: ὈὰΓ ἴῃ {Π6 δογιρίῃυγοβ 1 88 8 
ΤΏΟΓΘ Οχίθηβινο 86η86, δη ἀδποίοβ σἢΙΘΗ͂Υ ἃ  ΠΟΓο- 
ΤΩΟΏΡΟΙ, ΟΥ, ἴῃ ἃ βοηθγαὶ ψᾶν, ἃ ἰονὰ ρούβοη. Απά 
ἴῃ (818 86η86 1 ἄρστοὰ ψιτἢ Ποαάν. 1 ουσίί Πογα ἴἰο 6 
ἴλη, ἰπουρῇ (48 Π6 γϑιηδγκβ8) “ [6 ΑΡροβί!θ᾽β ἀγρὰ- 

. τηρῃΐ σοπο 68 γοῖ ΠΔΟΓΘ 5[ΓΟΠΡἾΥ δρδϊηβί ΒΟΠΊ6 οἴῃ 
5ρθοῖθ8 οὔ Ἰονψάηθββ (ἤδη ψἢδί 18 δ] 16 ΠῚ Π π 
οσαέΐοη, ἀοίαϑίδ 6 85 (ἢδί ἰ8. Εοβοηηι. δηά γδιβο, 

 ο] ]ονίηρ δοίη ]ογ, {ΠηΚ ἰὉ 185 ρέαϊπ (παὶ (ἢ6 ψνοτγά 
8 Ιηθδηΐ ἴ0 ᾶνθ τοίδγθησα [0 Ῥθῦβοῦβ ΟἿ οΙἢ 
Βόχθϑ. Νον, {81 Π6 ΝΘΓῪ ΘΟΠΙΓΑΓΥ 15 Δρραζϑηί. 
Ιη 411 (Π6 οἵ Γ ραβϑαρθβθ ἢ ογ (ἢ 6 ΑΡροβίῖία υ868 {ἢ8 
ποτά, ἰ0 15 αν ἀν ΔΡΡΙ6α ἴο ηιαΐδ8: δῃά δ νοῦ. 11. 
ψ6 ἴᾶνα ἐὰν τις ἀδελῷος, Ιπάθ66, ἴο ᾶνα ερ!] 64 1ἐ 
ἴο “επιαίοα που ἤανα Ὀ6θη ἰγγοίοναπί. ἘΕῸγ, ἔγομ 
τ τοϑίγαϊῃί8 οἵἨ ατθοίδῃ βοοίθῦυ, ἔδπι8 165 ἢδα νοῦῪ 
1116 ᾿πίθγοοῦγβθ θουοηά (Π6 βοσίοίν οὗἁὨ 186 ]γ ΓΆΠΪΥ 
δη ἢδᾶσγ ἔτϊθπάβ. ΝΟΘΙΙΠΟΙ 5 10 ἩδΟΘΘδαΥῪ ; Β1Π6Θ 
[Π6 ΑΡοβι]θ᾽ 8 δατιηοηίίίοη ψουά αρρίψ ἃ ζονἐϊογὶ {0 

.7επιαῖίος.. 
Κτδυβα ἤΘΓΘ σοιρᾶγεβ Χοη. Ἡϊοσγομ. 4. τ ῆ0 πηθη- 

ΕἸΟῊ8 ἃ 5:1} }8Γ ἂν διηοηρ σογίδϊη βἰδίθϑ : πεποίηνται 
πολλοὶ νόμον πῶ μιαιφόνῳ μηδὲ τὸν νόμον συνόντα καθα- 

ὕειν. 
10. Τα Αροϑβεῖθ ΠΟῪ Ὄχρί δι ἢβ 18 τηϑδηΐηρ. Καὶ 

οὐ (5611. λέγω), ““1 τηρδῃ οΥ τηρδηΐ ποΐ (Πδΐ γα Βῃου ἃ 
ἢδνο πὸ σοῃηθοίοη ΨΙ ᾿ΠΠΏΟΓΆ] ΡΟΙΒΟΗη8.᾽ Τοῦ κόσ- 
μου τούτου, “οὗὁὨ (Π6 (6 π61}68. Ἐοὸγ {Πδὲ 18. ἃ ρογὶ- 
ΡὮιγαβὶβ οὐ Ομ, ον Νοη- (ἠγιβέϊαπ. (866 9οἢ. 1ὅ, 
.19. δῃὰ 17, 14.) Τὴ 88Π|6 δχργαββίοῃ τηυβί 6 υῃ- 
ἀογβίοοά 1} οδοῦ οὗ ἴῃς [ὉΠ ΟΝ Πρ [6 ΓΠ8. 
ΤἼ6 βοηιπηθηΐ ᾿πίθηἀθά Ὀγ (πα ΑΡοϑέϊ6 18 γ6}} 6χ- 

Ρτγεβϑϑθὰ ὃ. Χβϑη. Αρεβ. 11, 4. 
10. ἢ τοῖς πλεονέκταις, ζα. “ο0Γ ([ὉΣ ἱπβίδῃς6) [86 

σονοίουβ, ΘΧΙΟΓΙΟΏΘΙΒ." ΕῸΓ [Π686 ΔΙῸ ρίνθῃ 88 62- 
απιρίθ5 οὗ 16 νἱσεβ συ ο ΟΠ ΘΗ͂Υ βίαἰπεά (ῃ6 Ηθᾶ- 
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1Π69. Οἱ Ἅἐδοῦ οὐ ἴΐθϑθ δσπὶβ {886 ϑαιΐν τηούογΓ 
Οοπιπιοηϊδίοτβ ἕνα γι τθ σορίουϑγ. [{ππΠΔῪ 8ιΕ|6 6 
ἴογ {πὸ διυάεπί 0 σοηϑυ}ῖ δοἢ]. 1,6Χχ. δα δίθρῃ. ΤΠ65. 

Ἄρπ. 18 ἃ βίγοη ον ἴθγπ τ[Πδη [ῃ6 ἔογηοσ, δυά ἀ6- 
Ὠοΐ68 γαραοϊέψ. 

10. ἐπεὶ ὀφείλετε, ““ βίηξο, (οἰπογν 86), ἄς. Τὰ 
ε}}1:ρ5818 οὗ ἄλλως 8 ποῖ πηΐτοαυθδηί αἴϊοῦ ἐπεὶ ; 88 
Εοω. 8,6. 11,06 ὃζ Φ2. ννῦθγα δθα ἰῇ6 ἢοΐθβ. Τὴ 
ψογάβ ἐπεὶ ὀφείλετε---ἐξελθεῖν Ὦανα (6 δἷγ οὗ ἃ ρῥτο- 
νογυὶαὶ ἀϊςί, ἰη ψ ἢ ϊσῆ, οὗ σουγδο, ὀῷ. 18 ἢοΐ ίο Ὦδ 
Ρτεεβθά ὑροῦ, θυ ἢ48 {[Π6 858Π|6 βίρηῃϊβοδίοη 85 [ἢ 7, 
86. ΗεΡτ. 2, 17. δ, 8. 10κ6 17,10. ΟἼἾγγΥΒβ. οχριδίηβ 
1: ἑτέραν οἰκουμένην ἔδει ϑητῆσαι. [τημβί οὔβογνο [ἢδὲ 
Ατβιια. 1, 17. οἰορσδηι! Υ ΘΧΡΓΘΒ968 (18 ὈΥ ἐξοικεῖν 
τῆς οἰκουμένη. ΤἸῆδ6 ΔΑροβίΐθ, (ἤθη, τπηθδηβ (0 887, 
τηδί 16 νου !ὰ θ6 Δρβυτά ἴο ἀχρϑοῖ {}|18, δῃα ψιοκοι 
ἴο Μ 18} 11, ϑησ66 1ἃ ψουϊά Ἰπνοῖνα {π6 πορίεεῖΐ οὗ τῃ6 
ϑοσία] ἀπρίοβ, [{ 8 δνϊάθηΐ ΠΟ ρον  ΥὮ] δὴ δΔΙΓριν" 
τη ηϊ τὰν ἤθποθ θ6 ἀγαψῃ δρδίηβὶ τηοηϑδίις ἰηβίυ- 
(Ἰοηϑ9, Θχεθρὶ υθάϑγ ϑυςΐ γερο ΐβι!σῃ8 848 δου ἃ ροζ- 
ΤΌ ΠΟοη6 ἴο ΓΟΙΓΘ 611] 8 Ρογιοα οὗ Πἴ ἤθη (ΠΕΥ 
της θ6 ρῥγαβυμπβᾶ ἴο ἢανο ἀϊβοῃατγροά (6 τοοβὲ 1πι- 
Ῥογίδηίΐ ἀπέ169 οἵ ᾿16. 

11. νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι. Οα {{6. 
8088 Οὗ (Πϊδ οἴδυβα 566 {ἰ|6 ἢοία βιιρτᾶ, νϑγ. 9. Συνα- 
ναμίγνυσθαι, ἐὰν τις ἀ. ὁ. ἧ. ὙΠῚ8 16 Δἃη ΗεΙ]Θηϊ βίο 
Ρθγαβθ, ἐπιρογίϊρ, ““ Δβϑοοίαίθδ: ἢ ΔΏΥ ὈΓΟΙ͂ΠΟΣ 
ΟἸἩ γἰβεϊαη νῆο ἰ8,7 ἄς. Βγ ἀδελφὸς ὀνομαϑόμενος ΒοΠ!6 
τ Κ 5 ηθδηΐ ΠΟ το [ἤδη ἀδελφῷ. ὦν. Απά ᾿πΠ6οα 
11||8 Β6η86 οὗ ὀνομ. (088 Βοπηο. 168 ΟΟΟῸΓ αὶ Ὀιϊ δ γα (88 
σοηϊοχί ΠΙΒῪ ἱπάϊοθ ΟΏ6 ἴο δὰρροβε (δὲ (6 Αροβεὶς 
ἱητοηἀθα ἃ δέγεβϑε ἰο 6 ἰδ! ὕροὴ ἰἢ6 σψογά ; δῃὰ 
(Ὠαγοΐογα 1 δβϑϑθηΐ ἴο ([ὴ6 ατοοκ (οιπμμπδηίδίοτ δϑὰ 
186 ΕΟ πηοάδγηῃ οὔθϑ, (δῦ Ιἴ βρη ϊῆθθ οὔθ ψὴ0 
ΤΩΆΪΚ6Β ἃ ργοζθδδίοη οἵ (τι δηϊΐν, 15. ἃ (μεβδῃ, δἱ 
Ιθδϑῦ ἰῇ πᾶπ|86. Εογ, 88 Τ᾽ ὨΘορΡἢΥ]. (ἔσο ΟὨγυβοκί.) 
ΟὔΒΕΙΨΘΒ: ὄνομα μόνον ἀδελφοῦ ἔχει, οὐκ ἐστι δὲ τῇ ἀλη- 
θείᾳ πᾶς ὃ τοῖς ἀτηριθμημένοις ἔνοχος. 

ἢ θηϊυμηογαίίηρ' ([Π6 νίσοθ5 οὐ δοσουῶὶ οὗ τ βοΐ ΔΠΥ 
ΟἸιν κεαη, δγοέλον οἀαρὰξ ἐα Ὀδ ἀνοϊάδα, ἐμαὶ ᾿Αροβεὶς, 
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ἐι γὰρ 6 οδϑοενεά, ἄοθ5 ποί βι γον (ο]]ονν ἐπα ἴοτ.- 
ΘΓ [181 οὗ (6 Ποδίβθῃ νίσθβθ, Ῥθοβδιβ (ΔΓ ΟΡ ἰδ 
Τεαυϊγοα 1ἢ ἃ (γιβίίδη. Τῆυ8 Ὧ6 ΟΥ̓ 8 ἀρπ'., 88 50- 
Ροβίηρ (ῃδί 0 δῃςἢ ΟἸ γβίδη ψουϊὰ Ὀ6 τοί ηϑὰ ἴῃ 
[ς βοοϊείγ. ΑὨάΑ, 88 ἴο εἰδολ., Πδὲ τοιιβέ θ6 δοσοιω- 
τηοάαιρα (ο {Π6 παίυγε οὗ ἰἢ6 886, ἃπά ἀφξηοία ἰἢδί 
Κιηπὰ οὗἉὨ ΙΔοἰδίγυ ἴῃ ψ ῃ]οἢ 8οπια, ἰπουρῇ τοι ποὰ ἴἢ 
ΓΟ γίβιίδη βοςίβῦ!68, ᾿πἀυ]ροά {μοιηβαῖνοβ, Ὠδπιοὶγ, 1 
τραμοηίζηρ ἰῃ6 ἰΔοἱ δα8[8, ΟΥΓ 80 δϑίϊηρ οὗ (8 πιοαῖ 
τον] ρα ἴἢθ γα 88 ἰο οἴδηἀ νϑδῖ Ὀγοίἤγθῃ. (866 {Π8 

Ἐρίβειο (ο (886 Βοιηδη8.), Τῇθ Αροβι]α ᾿ἰηϑογίβ λοίδο- 
ς δης μέθυσος, ἰῃουρῇ ποῖ ἰουμά 1ἢ {ἢς6 δαί δη 
ϑί, ἴογ {π6 γρϑβϑοὴ δῦὔονθ ϑιιςροδίθα. Τῇ [ὈγπλοσΣ 

ἴογπὶ 15 Ἔχρ δἰ ηθα ὑβιστὴς, κακόλογος. [{, Ποίγονοσ, 
ΒΏΒΜΕΘΓΒ (0 ΟΌΓ δίιαολσιαγα, δα, 88 10 15 δϑβοοϊδίοᾶ 
ἢ μέθυσος, 1 σδη γα] ΐΓα 0 Θχρδηδίίοη. Κύδιιβθ 
ΔΟΞΌΓΑΙΥ ΒΏρΡροΟθα8 {πὶ ἔς "ΠΏ Ρ}168 ρίμέξοην ἃ8 Μ6]] 89 
ἰαο ὐλφυνῶι ἀξ. 1 ; 
. ὝΜἢ γαϑροοί ἰο ἁρπάξ,, 1 ΒἰγοηρΡῚ βυβροοΐ (Π8ὲ 1 
.δ8 σγερί Πρ ποθ τη» ἰογιηδε 118, τρξ οι! !ν ἃ8 1ἰ 15 
ουΐ οὗ ρίαςς. 

Ηεγο Οατοί. δρίὶϊν οἰἴ68 ἔτοπι ΟΠδγοη 488 : ἀδίκῳ ἀν- 
"Ἢ ἣ γυναικὶ μὴ ὁμιλεῖν μηδένα, ἢ ὀνειδίξεσθαι αἷς ὄντα 
μοιον, 
11, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν, ““ ἸῺ σμοῖ ἃ δογῖ 
οὗ ροζβοῦ, ἢο, ποῖ ἰο δὶ," 1. 6. (48 8Β0π|6 δχρίἰδίῃ) 
“ ἢοζ 86 {Π61Ὁ ΔῈ Π ΑΓ Ἰηογοουγβο.᾽" . Βυΐ (Π6 μηδὲ 
Μ01}} ποΐ ρογτ (ἢ15 : ἔογ ἐλαέ [6 Αροβίὶς οου]ὰ ῃοΐ 
ἤάνα θ6θη δχρϑοίθ ο 81], δὰ 1{ [6}} ὑπο {π6 
ἰοσηθσ συναναμέγνυσθα. ΑἸὰ τηογϑονογ, ἰἢ6 Αροβ- 
1|6 15 ἤθῦα Ῥγίηρίηρ ἔογνδγα 8016 ΠΟῪ αἸΓΘΟΓΟΏ. 
ἼΠ6 56η86 15, 1 τῆϊηκκ, τἰθ!  ρΡοϊηϊεὰ οἱἕ ὈΥ Οἵοί., 
Μ ὮΟ ΓΤΘΏΘ6Γ8: ““ΨΠΠ βυςοἢ 8η ΟἕΘ, πηό, ποΐ ἴο εαέ αἔ 
ἐδθ δϑαπιὸ ἑαδίο.," ΜὨϊΟΝ 8, Ὧ6. οΟὔϑογνοϑ, (Π6 ἰοννοδὲ 
βΒοῦῖ οὐ οοῃηροίίϊοῃ, ΟΥ̓ ᾿ῃΓΟΓΟΟΏΓΒΘ; 848 (σ4]. 9, 19, 
Ηεοτο ὙΥ εἰβ. σοσηραζοβ ϑὅϑβηθοβ Ερ. 190. Ερίουτὶ---δηΐθ, 
παι, οἰγουαβριοθηάσ) 68ῖ, σαπλ φαρὺ8 οδ5 δς 
[»1048, φυὰίῃ αυ4 οδ8 οἰ Ὀ1088. 

19, τί γὰρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρίνειν. ἼΠΘΓΟ 18, 1η [ἢ|]18 
ΒΒΏ ΡΏΡΘ. ΒΟ] δὲ Οὗ ΟΣ ρΙΒΕΒ5,. Αγ ϑίηρ ἔγοεη {86 
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οτηϊϑϑίοη οὗ 8 οἴδυβε, ἡ ηος ἀδρθηάκ ὕροη γὰρ, αἰ 
855]0}}5 [Π6 γεαϑοπ ΨὮν ἢ ἀο068 ηοΐ δάνογί ἴο0 5:ΠΠ6ΓΒ 
οὗ (ῃ6 Ὠοαῖῆθη. ὍΠ6 Ἰηϊογγοραῖίνο, ἴοο, ᾿ηγοῖνο8 ἃ 
δίτοης πορδιίίοη. Τί γὰρ μοι, Β6}}]. μέλει ΟΥ προσήκει. 
Κγδιβθ σοπραγοβ Αγγίδῃ. Ερὶοί. 4, 6. τί γὰρ σοι καὶ 
τοῦτο εἰπεῖν. ΜΔΗΥ ΘΧΔΙΏΡΪ68 οὗ {Π15 6}11ρ515 ἀγα οἰἰβά 
Όγ  εί8. 

Κρίνειν βίσηϊῆθ5 ἰο ἡμάσο, Ῥ888 βθῃηίθῃσα οὔὐ.Ὁ. 76 
τοὺς ἕξω Δῃα {Π6 τοὺς ἔσω τα (ἢο86 ψ]Πίη, δηὰ ἱἢ- 
οὔ {Π6 ρΡ4]6 οὗ (ΟΠ γι βιϊδηϊν, Οὐνγἐξέϊαπδ, δὰ Νοη- 
Ολνιεέϊαηδ. (668 ἀεϑλ ρὸν, τὴ Κγρίκε σοπιρᾶγοβ 20- 
δορῇ. Δηΐ. 4, 18. ψἤογα {Π6 .6}38,Ὰ οἱ οἰκεῖοι, 4Γ6 ΟΡ- 
Ροβϑά τοῖς ἔξωθεν. ΤΉϊ8, Κσαυβα οθβεσγνοβ, (Π6 Α 
116 ῥγοςθβάϑβ ἰο "Π δίγαίθ ΒΥ 8η δχδιηρὶθ ἀγανῃ ΓΟ 
σομηηοη [|ἰ|6. Απὰ ἰδ σϑῆάογβ: ““ ΠΟΏΠ6 ψνοβ ([ῃ 
σϑυϑ8 ἰογθηβι 05) τπηοάο 1υἀ1ο8.18 ἀ6 1 ΓΔΏΘ6Ι5, 1. 6. 
αἰνίθυ8 νοϑβιΓὶ8 3 δὸ δοϊ)υ]Ζ ἀρ. Βοβθηη. : “5 ΝΟΠΠΘ 
νΟΒ οἴη ἴῃ σομηπληὶ νᾶ 516 δρὶ(15, υἱ ἴῃ 608 Δῃ- 
ἴὰυπι δηϊπηδάνογίδίβ, 401] δά ἴογιυπι νοβϑίγυπι ρογί!- 
Ὠρηΐ ᾽ Αηά 90 Ψ45ρῖ8. ΟΙΠΘΓΒ, 88 (το ]]. δηὰ Μδοκη., 
ΤΟΠΘΓ: “΄ ἀ4ο γα ποΐ Ροβ8688 ἃ γἱρῆϊ ἴο. Ἰυάρε (Πο86 
(Πδὶ δῖ σψιπη (ἢ6 ΟΠυΓΟοῦ ἢ" Μδην (ὐοιμηθηίδ- 
[ΟΓ8, 88 Ρ.]6 δηὰ Ἐοβθηπι., δάορι (Π6 ρυποιθαί!οη 
δ ᾿ηἰοτγρτγοίδίϊοη οὗ Τ ΠΘΟΡὮΥ]., 88 [0110 8 : ““Ηδᾶνο 
1 ΔηΥ {πΐηρ ἴο ἀο ἰο Ἰυάρα {Πο896 (ἢ ἀγα ψὶτπουϊ 
Νο. Δψυάρα γα {ῃδ6πηὶ (ἢδί γα τὶς ΐη (Πὰς [8086 {ἢδὶ 
δα ὙΠ Βουϊ (οὐ Ἰυάροίῃ), απ γ8 5814}} ἰδ κα δσδὺ ἐδδ 
ευϊΐ ἔτοτῃ διηοηρ γοιι." ΟἾΠΟΙ σοη]δοίῃΓοβ δηά ᾿ηΐογ- 
Ῥτγοίδίοἢβ πηδὺ 6 βΒθ6η 1 ΒΟΨΎΥΘΓ. 

Βυϊ, δἴἶοσ 41}, 1 866 ΠΟ ΓθΆβοῃ ἴο ζδθβογί {π6 σοιϊῃποῃ 
τὑποτυδίίοη δηα ἱηἰογργοίδιίοη, ἡ ἢ οἢ 15 σοηῆγηγοά 

, ὉΥ ΟΠ γγβοβῖ., Τ᾽ ϑοοάογεί, δηὰ Ῥῃοίι8 8δρ. (ξουμπιοη. 
46 . ἡμεῖς δὲ τοὺς ἀδελφοὺς διορθούμεθα, ἐν τῷ κρίνειν καὶ 
ἀνακρίνειν αὐτῶν τὸν βίον ἐπὶ διορθαύσει" ἐξ ἐκείνων γὰρ 

 ἐχωρίσθημεν. Τοὺς δὲ ἔξω αἱ Θεὸς κρίνει. ἼΤἼδ 56Ώ86 
185. ΜῈ] Ἔχργθϑβθά ὈγῪ Μτ. δῇ αλάθ, 48 ἔοι ον: ““  Παὶ 
Ὦανο 1 ἴο ἀο ψιῖ ΗδδιπθηβΡ (Αηὰ ὃἢον Τοοὐ]Ἱά 1 
ἵνα αἰ γθοΠΟΠ8 Τοβρθοίίηρ γουγ Ἰυσρτησηὶ οὗὨ [Π 6 πὴ 2) 
8 ἰἃ ποῖ γοΟΌΓ Θχοϊυδῖνθ σοῃσοΓῃ ἴο Ἰυάρα {ἢ ο66 [δαὶ 

ᾶτε νἱτπ ὙΠπ6 Ποδίμοηβ οὐ Μ11} Ἰυάρε (Ὁυΐ 
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Ἔχογοῖβα [ἢ6 Ἰπάριηοπί (Πδὶ θα]οησΒβ ἴο γου), δῃά ςδὶ 
οὔ δὲ ψ]οΚοα ροσβοη ἔσο γουγ σοϊητηι 11." 

18. καὶ ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐ. ὁ α. Ἑαυΐυγα ἴοΓ [τ- 
Ρογδίῖνθ. ΤὭογα 18 8 σϑίθγθηοα (ο Ὠθυΐ. 24, 7. καὶ 
ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. Τῇ Β6ηβ86 15: 
“« ΘΧοο Π]σδῖα ἢϊπ), ΟΧΡΕΪ ἢϊπι ἔγοπι γοιγ βοσὶοίγ. 
Μϑὴγ ςορὶθ8 οπιῦ (ἢ καὶ, ψὨ]οἢ 18 σης 616 ὈΥ βοηθ 
Οπιῖςβ, θυ ποῖ οἢ σοοά ρστγουπάβΒ. [{ 18 δαυιϊνα]θηΐ 
ἴο ““ απά (50)," 1. 6. 885 γοι ἢδνα [ἢ6 ρονογ ; (ἢ]8 σοη- 
ἤγπηβ (Π 6 σοΟΙΠΊΟῊ ἰη ογργθίδιοη δί νοῦ. 18. [οι 10 
θὲ γϑθιῃθηιθογαα, ἴοο, (ῃδι [που ρἢ 1( 15 οἵη! ἰ6α ἰῃ ΒοΠῚ6 
ἄοΖζοη Μδ5., γεῖ (πρὶν δι Ποῦ, ἰῃ δμοΐ ἃ 6886, 15 Οὗ 
π|||6 ψεῖρσμ : ἰὸς ψἢο χοῦ] ἢᾶνα Γπουρῆϊ οὗ ἑπδογέ- 
ἑηρ ἃ καὶ ὃ ὮΟΓΘΔ8, 88 {Π6Γ6 18 8076 ὨΔΓΒΠΠ658 δηά 
ἀΠ Που ]Υ σοπηροϊοά στ ἰ(, ἐλαέ ψου]ὰ οαυδα {86 
σοτγγθοῖοσ οἵ {π6 (ὐοά. (ὑδΔηΐ., δηά βοπιθ οἱδοσ βιιοὴ 
δο]ά οιηοπάδίογβ, ἴο οδηςοΐ [ἴ. 

ΟΗ͂ΑΡ, ΥἹ. 

1. τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων π. τ. ἔ. Τἢ6 
ἈΡοβΕ]6 ποῦν ρτοοθβϑάϑ ἴο αυἱα δηοίῃογ βυυ]θοεῖ, δηα 
σοπηθδοίοά ψι ἢ ψἢδί ἢ6 ἢδΔα ψτΣι θη 1η [6 ρΓδοραϊη 
ΟΠδρίθγ οὐἱυ ὈΥ {Π6 ΔϑβοσίϑδἝοη οὗ [ἀ688. (Κεμαμο 
ΤὨ6 υἱποιρμηι τῊΔῪ ΡΟΓΠΔΡ5 Ὀ6 {Π6 κρίνειν αἱ νοῦ. 12., 
ψΠΙοἢ βυρροδίθα το [6 Αροβίϊα 6 ἰάθα οἵ {ῃαΐ 
ἐμὶσίοιιδ δριγὶέ ΟΝ 6. ψ6}} ΚΏΘΥ οχ βίο δηοηρ 
(6 ΟοΣΙπ ἢ 88. 

1. τολμᾷς. ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ τϑᾶβοῦ, Ψ ἢ {Π6 οἷά (οπι- 
Ιηδηΐδίοῦβ, [0 ῥργθϑ8 Ὡροὴ [6 86η86 οὗἉ [18 ψογῶ, 
ψὨΙοΝ, 88 ᾿η Εοιῃ. ὅ, 7. δΔηα 4 (ον. 10, 12., ἀδηοίθβ : 
“ἐ ϑῃββίΙηδί, 1η δηϊηυτη Διο, “΄ ΟΔἢ ΔΩΥ ΟΠΘ ὈΓΙΏρ' 
᾿υπη861," (ὅε6. {πΠ6 ποῖβ οη Βοπι) Τἢδ δον 86η86 
γγ85 ἢγϑί βθθὴ ὈΥ Εγδβίηι8, ῆ0 δάάιιο68 ΘΧΔΠΡ 68 οὗ 
1}}15 βἰσηϊβοδίίοη οὔ διεδέϊηθο, ἃ8 ἄοε8 Κγδιιβα οἵ τολμάω. 
(ὅεε Βρ. Ῥβδγοβ.) 

1. πρᾶγμα, {6 περοξέμηι, 18 ἃ [Ὀγθηβίς ἰθγπ), 814- 
εἰ γιηρ (Π6 ἐΐθ, σοηἐγουογδία, διέ. [ἴ τοιϑῖ Π6ΓΘ 6 8Π 
ΒΌΘΙ ἃ οὔδῦρα 88 ψου]ὰ δῇογά σγουηαβ ἴογ ἃ βυϊ δ 
ἰαψ. Κύσαυβθ οοιηραγεϑ [.008.,Ρ. 100. πρᾶγμα ἔχειν" 
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κοὰ Ρ͵δίο σοι. ἀλλὰ δεῖ καὶ ἐρμιὰ ὧν ἀνθρώπους, 
καὶ ἡδόνας, καὶ ἐφ δὴ φεύγειν, καὶ διώκειν, καὶ ὑπομένοντα 
καρτερεῖν ὅπου δεῖ. 

1. πρὸς τὸν ἕτερον. Ἐοτ κατὰ τοῦ ἕτερου, Μαίϊ. δ, 
928. (108 οὔϑογνθβ, ἐῆαϊ {πΠ6 Δροβι!θ᾽ 8 σδΏβυγα 18 
ἀϊγοοίεα δραϊηβὲ (μ6 ρέαϊπεέϊ 7, ποῖ 186 ἀφίεηάαηέ; 
διὰ ἰδδὲ ἴῸΓ δὴ οὔνϊουβ γθδβοῇ. 

1. κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων. ἸΚρίνεσθαι, 1Κ6 τῆ6 
Ἡδε. Ὁ, εἰρη ῆἔοϑ ἐἐζίσατγο, ἰο ποῦδ α δμϊέ, ἃ51η Μαῖί. 
δ, 389. Ἐπὶ, δσαὖ, οογαηι, ππάοῦ (Π6 Ἰυτγιδα!ςοη οἵ. 
ΟΥ̓ (5 β6η86  εἰ8. δάάιιοεβ βανογδαὶ (ἰαβϑίοδὶ Ἂοχϑη)- 
ΡΪ68. Τών ἀδίκων, “ τῇ6 ΒαΑΙΠΘΏ8 ;᾽ 88 Ὀρροβεα ίο 
δπὶ τῶν ἁγίων Ἰιι51 αἴϊοτ. (866 Αςῷβ φῦ, 9. 10, 1. 
Τί. 6, 18.) Τίαῖ {Π18 τῊΘΓΟΪ ἀδηοίοβ ῥγοίδῃθ 
ἡυάρεβ 18 ρῥ]αίπ, πού πβἰδηάίηρ τμαῖ Ῥαυ 8 δπά 
κτδυϑα ἴδνο υγρεά ἴο [ῃ6 σοπίγασΥ. Τῃα Ρεβὶ (οπι- 
τηθηϊδίοῦβ δάηγο (δὶ ὈΥ ἀδίκοι ἃΓ6 ζηθδηΐ ἀπιστοὶ, 88 
ορροβϑά ἴο 16 οἱ ἅγιοι, οὐ Οἠγιδέϊαηϑ. Νον {ἢ 688 816 
80 (4164, ποΐ (485 οβοῃῃ). β|ρ00865) Ὀδοδῦδα υπὃ6- 
ἸΙανοῦβ 40 ἢοΐ ρΡᾷῪ ψῇῆδίὶ (ἴθ οἶα ἴο Οοἀ (νῃϊοἢ 
ψουϊὰ Ὅς νϑγὺ ἔτίρία), ὰϊ ἴτοαι (δἰ Ὀδίηρ σϑῃθ- 
ΤΆ}}ν ἄδικοι (δῖ 88 ΓΠΘΥ 8Γ6 8οπιθί!πη68 οα]]6α ἁμαρτώ- 
λοι), (πουρῇ πιδὴν οὗ [Π 61 6ΓΘ ὈΥ̓ ΠΟ ΤηΘ8Δη8 β0ςἢ, 
Ὀαΐ (εΒροοία!ν [ἢ (ἢοὶνγ )ἀ1οἷα] σαραςῖτν) οὗ ἀρργονϑά 
δηύορτυ. (866 Μδοίη. δηὰ Βρ. εατοβθ.) 80 Τῆοο- 
Ῥῇγ!. ᾿Αγίους δὲ τοὺς πιστοὺς φησιν, ἐξ αὐτῶν τῶν ὀνομά- 
τῶν δεικνὺς τὴν διαφοράν' οἱ μὲν γὰρ ἄδικοι εἶσιν, οἱ δὲ 
ἅγιοι. οβοημῃ. {ΠῚ Κ8 ὉΠ6ΓΘ 18 ἃ ρδγοῃοπιαβία ὃ6- 
{πσϑο (Πῃ6 πδίηθ8 ἤδι ρσίνθῃ ἤδη, δηά (πὶ νἀ ϊοῇ 
ΤΟΥ ὈδυΔΠΥ ὈΟΓΘ, οἱ δικασταί. Αηά ἢ6 ἃρρθδ8]8 (ὁ 
Μᾳχ. Τγι. 9, 4. (οἰἰοα ὃγ '᾽ εἰ9.) Βιι (ἢ τοιγαγκ 
8668 {|| ουηἀθά. Ὑαὶ οδἰοαᾳαθηςϊ δορ δὲ δθουηάϑ 
10 δυσἢ οοποείξἑ ἃ8 Δτ6 ποῖ Ὀυ Πα [ἢ οὐγ ΑΡροϑιί6. 

ἴη 1] γαῖίοη οὗ (6 ἐλήηρ, 11 18 ουὐβογνθά Ὀγ (Π6 
Οοιῃηποηίδίοτβ, δηα οϑρθοϊα γ Βοβθημ., (δ 85 1Π)6 
7ειυ ὮδΔα ραδγι βϑ10η ἔγοπιὶ (ἢ6 Βομιμδῆβ (ο δοϊά 
τουτγίβ ἔογ ἴΠ6 ἀθοϊϑίοη οἵ ἴΠ6 8118 δὶ ἰδὺν οὗὨἨ {Βεὶγ 
Ὀτγοίδγθῃ, 80 {Π19 ρην! μα δα Ὀδδη ρταηϊθὰ ἰο {πώ 
Οἰγὲρέϊα "δ, ΘΘΡΘΟΙΒΙΥῪ ἰἢς «ον (ΟἸ γ δι 8η8 :- δὺυΐ 
Ὅιϊδί βδοιὴς (Οτγι ἰδη ΟἿ ΙΒ. 1805, ἀξβρ βίηρ (Β ΟΠεῖθ- 
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(πη Ψυᾶρο8, πα τοοουζβα ἰο (6 Ηοδίἤοη οὔ ο5, ἔγοπῃ 
80Π16 [,|86 Ποίοη8 γοβϑρϑοίίηρ ΟΠ γίϑιδη ΠΡογίυ, δηά 
πδι (ἢν παρ ποῖ 8881 π|} 186 {Π δι β6ῖνοϑ ψ τ} 7 6 νν8.7 
ἴῃ σϑοἢ νιον εἰϑίθίῃ (διοηρ οἴμος ΒΔ ίηΐςα] 
Ρ45858065) οἰ68 Τῃοθητηδ, οἱ. 92, 4. διαί υΐιπι οϑέ, 
δὰ αὐυοα ΟΠ 68 [8γδ6} 28 οὐ] σδηξιγ, οαπὶ αα] Πα πὶ 
οὐπὰ 8[1ο ἢαθεί, ἤοῃ ἀθθδγθ δι ἰγϑοίδγα σογϑῖ ρϑῃ- 
{ΠΠΌ08. Α}1 {ἢ18, Ὠονγανθῦ, 866 1258 [0 ὃδ6 ἴο0 ἢγρο- 
{Ποιϊςα], Τὴ ρϑυβοηβ δἀάγεβθεά σγχογα ἔδυ οὗ ἰῃθπὶ 
ψεν βῆ ΟΠ γι βυΔη8: ΠΟΥ ἴ5 1Ὁ ΠἰΚοὶν {πὶ δΔὴγ βοὴ 
ΡΘΓΠ)8ϑίοη 88 (πδί [ἴῃ αυσϑίίοη ψουὰ θ6 σγδηίθα ἰο 
(6 φηθα (ΟΠ γιβίίδηβ ὈγῪ (6 Ἐοπιδη8, οἵ θ6. ἀ6- 
οορέφα ὃν ἑΐδηι : βῖπεθ [15 ψοῦ ἢ οβδοΐι ΠΥ δ 88 πηΐ- 
ἰδῖθ (ἢδπὶ ἢ 06 ν}8; νῃϊοῖ μον νου] αν ΤΩΔΗΥ͂ 
ΓΘΑΒΟΏ8 ἴο ἀοργεοδίθ. 
τ ψου]Ἱά ἀρρϑᾶγ (δὶ Ὁγ ἐπὶ τῶν ἁγίων ἃγ6 τηθδηΐ, 

ἢοΐ ΟΠ τιβείδη οὔκάρσος δας Ποῦ Ζοὶ το ΠΏ 4}}ν ἀδοϊάθ 
5.118, Ὀὰϊ ργίυαίο αγδιἑγαΐον δ, ΌὟἾ νῆοβ6 ἀδοϊβίοη 
(ΠοῪ ψογα ποὶ οὐ σοά ἴο 0146, 8η4 οἶίαβη ἀϊὰ ηοὶ 
ΔΌΙα6, Ὀυΐ Ὀτουρῃι (Π6ΙΓ 801{8 Ὀοίογα (ἢς Εοπηδη 
ψυάρε8. ; 

2, οὐκ οἰδατε ὅτι, Κα. ΤὨ]5 ΤΟγπλ]α 18. οἵ ἔγθηπθηᾷ 
ΟσσύΓΓΘηο6, Δηα ΘΠ ΘΗν βογνθ8 ἴο βίγθβηρίῃθη 8ῃ 8886. 
νογαίίοῃ, δηά σοιι86 αἰἰοηίο. 

Οὐ ἴδε 8698 οὗ [᾿π6 ργεβθηΐ ῬΙΝΛΕὸ γατῖοῦβ ἤᾶνα Ὀεδη {6 ορίν» 
ΠΙΟΩΒ οὗ ἴῃς (Ουμπιοηϊδῖοῖθ. ΤὮδ βΈΠΟΙΆΙΥ Γοςεϊνοα οὔθ, δηὰ {δὲ 
ΒΌΡΡρογίεβα ὈΥ βοὴ ἕενν 1[,δἴϊη Ἐδίθοσβ, ἃ8 Ουὐργίδη, δηά, οὗ [᾿ξ τοος-: 
ἄἀδγηβ, Βοζα, (αἰνίη, ΕΓδβηνυβ, Φυδιϊηίλη, Οδβαυῦοη, Εἰϑιϊυ8, ϑο! θη, 
ὙγοΙ, δοαάγίαρε, δὰ Ῥδδσοα, ἰ8, (μαῖ [ἢπι 18 τηϑδηΐ οὗ [6 ΟὨγ δι ΐθηθ 
θεΐηρ; Δϑϑεω θεά σουπὰ ἴἢ {γἰθυμαὶ οὗἨ ΟὨγίβι αἱ {π6 ἰδϑί ὁδὺ ; δινὰ 
(08 τακίηρ ἃ ραγί 'ἰπ ἴῃ6 ἡυάρτηθῃΐ ἴο θ6 ργοπουωςαα οὔ. ἴδε ἘΠ- 
θ6]]!]νίηρ' ἡνοΣ] --- ὁ ἰΔηχυδηι δάβεββογοβ (γίδιῖ." Τὸ ΠΟ ξμιοῖν- 
Ρτεϊαϊοη βίγοῃρ οὐ͵θοϊίοθθ δα τηϑδάβ Ὀγ ἐροιοοί, Μδοκηϊρδῖ, δὰ 
οἵἴμασβ. “1 ἰδ γερυρηδηίς (βαγα Μδοκη.) ἴο 8}} {μ6 δοοουηῖβ ψίνεξι 
οὔ ἴα βϑηθγαὶ Ἰυσρτηθηΐ ; δπὰ ρμαγιϊο]αγὶν ἴὸ οὖν [οὐ δ οὐρῇ 80» 
οοαμῃῖ Οὔ δὶ ρτεδῖ ονεηῖ, Μαῖῖ. 95., σΒοΤο ἴπ6 τἱρῃίοσαθ δΓ6 ἃ οὐ 
δϑηίοα 88 4]1 διίδηΐηρ Ὀοΐογε ἢ 8 τηϊδα μα, δἰοπρ ἢ ἴπ6 νης 
δ 86 τεοοϊνίηρ (Ποῦ βεπίθωοο δ ἰδ δϑ6)6 [6 τὶ 1Π6η}. Β6» 

Ἐ Απὰ 80 Τοορῇγ. 904. ἀπειδὴ οἱ πεστοὶ ἰδιῶται ὄντες οὐκ ἀξιό- 
πιστοι ἐδόκουν πρὸς τὸ τεμεῖν ὑπόθεσιν, δι. 80 αἷδο εἴ. : ““ Ρο-» 
τἰμα αὔδτ υἱ ῥυάϊςεϑ ἐχ σϑητίθιι δάθαιϑ, οἰ Ἰφὶϊα πὶ νεϑίγατυπὶ 
ΔΙΌΪΓΟΘ 6Χ οορῖι νεβῖσο, να] 1108, 4φι108 δὰ ἷ ἀν ἰηφρίδδέτθοῦ 
οχἰϑιϊ δι ΐβ." Απὰ Π6 Γαΐδγθ ἴο (ος. 11, 22. εἰδιηθβ 9, 6. 1 ὅδῃ), 
8, 2. δη. 4, 14. 4 (οσ. 9,ὅ. Μαῖκ 12, 10. Ψοἢ. 8, 236. ΄ 
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δἰάεβ, ἔος δὶ ριγροδα αγὰ ἰδ δαϊη(9 ἰο 6 ΟΠ ΓΙ δι᾿ 6 8856 0 5 δ {{π6 
ἡυάμκανεοῖ ὃ ἴδ ἰξ ἴο ρίνα πἰτ οοΌ 56), ΟΥ ΟἿΪΥ ἴο δεϑοηΐ ἴο ἴΠ6 δεῆ- 
ἴδῶοα ᾿6 Ὑ|}} μθ88 οὐ ἴῃε νἱοκεὰ ἡ Τὸ ἔοιπά ἃ ἀοοιτίηα οὗὨ (ἢ ]8 
τηδρηίζυαάς ΠΊΟΓΟΪγ Οἡ ἴσο Οὔδουγα ρᾶ888"685 οἵ ϑογίρίυγε, ννοἢ οδπ 
εδοϊϊγ δᾶάπιίὶ οἵα αἀἰβεγεηῖ δηὰ Ὀείίοσ ἰηἰεγργεϊι το, δθαηϑ ποῖ ἃ 
1|}6 γδϑῃ." Τὧζτο (6 δϑονε οὐ͵)οοϊΐομϑ ἰΐ ̓ δ γορ]οὰ Ὀγ Μῖ. 81ἀε, {παῖ 
ἦϊ ΔΡΡΘΆΓΟ ἔγοιῃ Μαίϊ. 9δ, 38., (αἴ (Πα δαἰηἴβθ 80}8}} Ὀ6 }υάριεα ἤτεί, 
δηὰ νὰ βπὰ ἔγοιῃ 1 Τηεδβδ. 4, 16., [παὶ ““(ῃς ἀεδὰ ἰῃ ΟὨγδῖ 88}}8}} σὶδαε 
ἢγοὶ ; δηὰ τπογοεΐογε ἴΠαγα ἰδ πὸ Ἑοοηίγδαϊςς Ιου ἰῃ δβιρμροβίης ἴΠαῖ, 
δἴϊτοσ Π6 ϑεηΐδηςς οὗὨ ὈΪαϑϑοποβα 85 Ὀδδη ρϑϑϑεὰ Ὁροὴ ἰδοῦ, {ΠΕΥ͂ 
ΤΩΔΥ͂ )οΐη ἵν δἰἰεπάδηϊ δηρεΐδ γουη ἴΠ6 ᾿ἤγοης οὗ λυάρτηδηῖΐ, ἀπά 
(ἢτ:8 ὈδΔΓ ἃ μαϑγὶ ἰπ [πὶ ἃ ἰγδηβδοιίοη." “. Απά (πουρὴ (οοηῖ!- 
Ὡῦσ68 6) (τί ΔΙοηΘ ἰδ ἰἢς Φυάροε, ἀπὰ Ὡδδὰβ ΠΟ δδεϊδίδηϊβ, δ} 1 19 
ἔογ Ὠΐπὶ ἴο Ῥχεϑοσῖῦς παῖ ἴΌΓτ8 οὗ Ἰυδ᾽εδίυγε ἢδ τάδυ (ἢ ηκ ὑεϑῖ ; 
διὰ [ΠΟΓ6 ἰδ Ὧ0 Γαβϑοη ῬὮΥ Βα βῃουϊὰ ποῖ 6 ξυτγτουηέεα νὲῖϊἢ ρ᾽ο- 
τἰβοὰ βαϊηΐβ, 85 γνῈ}} 86 τυ ἢ αηροὶδ." Βυὶ (ΐ8, Βονγενεσ ΔΌΪ μυΐῖ, 
ἐδ Ὧ0 δυϊδοίεηϊ δήσνγογ. γε αἀηιΐέ {πδι (Π6Γ6 ἰ6 ΠοϊὨΐηρ' πητεβδβοη- 
δΌΪς ἴῃ {π6 φιρροείοη ; Ὀυϊ ἢὮονν σδη Πα τ Ὀ6 ρτοναά ἔγοπι ἴδ6 
τογὰβ οὗ ἴῃς Αροδῖ]θ. Αοὰ νβδη ἰΐ ἰ5 δαὶ, ἰὰὶ 18 ἔυγ (Ὁ γῖϑῖ ἴο ῥὑγε- 
δοῦῖθε τυδὶ ΓΟστη8 οὗ σαί τγε Ὦ6 τᾶν (ὨΐΩΚ Ὀςεῖ, ᾶο., (δὶ ἰδ Ὀερ;- 
αἴης νὰ αυεοϊίοη. ϑοἢ 8 δεῆβε οδηηοῖ, ἱ (μίηἶκς, Ὀ6 εἰϊοϊ δα ἔγυπι 
(Π6 ννογάβ. ον ιαγϑ ἴο ἱπίογργεῖ κρινοῦσι ΤῊΕΓΕΙΥ͂ Οὗ αξεϊείαποο 
δηὰ αρργοϑαϊϊοπ, εἰαπαΐπᾷ ὑν, απὰ ῥδατὶπῷ α ρατέ ἱπ; δῃὰ {18 ἰβ γεῖ 
ΠΔΓΒΠΟΓ, ὙΠΘῺ Δρρίϊεα, 88 1 πὲ Ὀ6, (Ο τῃ6 γογάβ οὗἉ υεσῦ. 8. “" ΥἊε 
88}}} )μάρε απρφεὶς᾽" 

ῳ. ΟΙἰδεῖθ, 88 [ἡ χοιοοί, νἱϊτηρα, Αμμεϊυδ, ΥΥΠἰΌγ, δὰ Βεωρεῖ, 
δΌρΡΡοδα ᾿ΐ το Ὀ6 δη αἰ υδίου ἴο (Ὠγίβιΐδη τηαρίδίγαῖεβ θεῖ ηρ ρΌνεΓ- 
ΠΟΙ, δΔηὰ 80 ᾿υὐβε5 οὔ (ΠπῸ ννου]ὰ. Βυΐϊ οἡ ἴδε τἴπις ἤθη [ἢ 5 τὴὋὁἃἋα 
ἴαϊκα γμίδος ἰῃεῦ δγὸ ποῖ δργεεὰ, Μορὶ υπάετβίδηά ἰΐ οἵ {πὰ ἀοιοΐ- 
πίοι οἵὗἨ Ομγίδιίδη ῥγίηςεβ δηά γιυιάμεβ, δἱ {π ἀειηοὶϊ του οὗ Ῥαρδη 
δυρετειτοη. Βυϊΐ (Ἀϊ9 ἰδ αἸαϊκίηρ {π6 μαβδαρζα μγορθείϊοδὶ; (ἢ ἰΐ 
88 Ὀδεῦ, Ὀγ [πε Ῥορίδιι (οιϊηπηδηίδίογα, ἐμοῖς. ΚῊῈ οὐ {πὸ βεγνίοα ἴῃ 
οὔάες ἰο ἀεΐεια {Πεὶγ ὨΣΘΓΘΡΟΏΥ ἢ οὐ ἩΒΙΟΝ ὅϑϑ εν Ὧ88 ἃ νεῖ 
δρίγἰὑδὰ δπὰ τοὶ |}]-ουπάεά εἰγαάα. 

Οἰδοσε, 85 Ῥείδιιιβ, τεΐίοῦ ἰὶ ἴο τὴς ΜΙΙεηΐυι. Βα πον αηφεΐ: 
δῖε ἴο ὃς ἰυάρεα Ὀγ ἴῃς (τίδιίδηδ οὗ ἴμ6 Μ|Ι]εηἰ τω, 15 ποτα ἴπδη 
ἯῸ οδη σοι ργοῃεηα. 

8. Εν δορὰ Μδοίη. ἴδε ἴξ ἴο τρδϑη : “" ἴΠ ον 3}8}} ᾿υάρε δοὰ 
οοῃάειηη ἴῃς ν γ] ὦ, ὈΥ ἴθ ἔδὶτἢ ργεδοποαά [ῸΓ ἃ ἰεβιϊ πιο υἱηῖο 
{πε ; 8δὲ αἰά Νοαῖι, Ηθῦ. 11,7. ὅεε Ζ2Ζοἢ. 16, 8. ἰὼ, 81. Μεο- 
Κηΐμηῖ, Ὀονγανεσ, που] ὰ τοδὰ κρινοῦσι, ἰπ ἴΠπ6 ρῥγεδοηῖ ἴθηβα, τυῖτἢ 
(δὲ6 δεῆφθε : “ἢ γε ποῖ κηον (δὶ (ἢ ἰπδρίγεα ἰδδοΐνεῦϑ πιηοπς τὰ 
γυάρε ἴδ νοὶ ὰ Ὀγ {π6 ἰδν7νβ οὗ ἴῃς αοδρεὶ νυ οἷν (ΠΟΥ ργοιηι καῖε." 
Βὰϊ Ὀοΐῖι {πθθ6 ἱπίεγργείδιοπβ ἅγΓὸ πδυδ δηὰ δἰγαϊηθα, δηὰ οδπηοῖ 
θ6 δρρὶϊδὰ ἴο (6 Ἰυάρπηεηίϊ οὗ απρείς πὸ πουϊ ἱηνοϊ νίπρ' τηδηϊδεδὶ 
αὐευταϊίψ. ϑετηίεσ, ἱπάθεὰ, πδὰ δείογε ἀδνίϑεά (ἢ οοπ͵εοίυγα κρι- 
νοῦσι (ΝΟ πλυδί, Πούνενεσ, γεαυΐγε κρένομεν αἵ νοῦ. 8.) : δυῖ δε 
(85 ι16.1.8}} Ἔχ ΔΙ 8 ΔΥΝΑΥ ἴἢ:6 86:86. ΄". 
ΤΠ τηοβὶ δνουγὶία ἰηιογργείδιου ἴον ἰἢῈ 1δδὲ ἢ] ΘΠ (ΌΓΥΥ [185 

Ὀδδι παῖ ἴο ὃ6 ουπὰ ἴῃ Νοεβθεῖῖ, οδεηηι., γϑυβο, 2 8δρίβ, δοὰ 
(89 ἰζ 6618) ϑ᾽δἀβ, γῆ0 ἱπίεγρτεί ἰΐ : ““ΟἸχ βίδα οδὴ σὴ ρ ΒΕ )υδζε 
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οὗ ποδί ἤθη." 1. 6. ρογοοῖνθ ἐππεῖγ ἜΥΤΟΥΘ ἰῃ τὨΐηρθ ρογίαϊηΐηρ ἴο Γεὶΐ- 
ξίοη. ὅδε ῷ, 1ὅ, ἃ 7, 16. δ|δίβ ῥὑγοροβεβ ἴο σγεδὰ κρινοῦσι, δηὰ 
Ἰηίογργοῖ : ““ ἴΠ6 δαϊῃῖβ βανα ρβοόῦγεσ ἴο ἀἰβοθγη, δηὰ δα ΠΟΥ Υ ἴο ρμ888 
ἡυάρτηρηξ οἡ, ἴΠπ6 δοίοῃδ οὗ τηδηκί πὰ." Βιιξ (})18 βθῆδθ Ἵβδηῃοῖ, 1 
τηΐηῖς, Ὀ6 οἰ οἰϊεὰ ἔτοιη ἴΠ6 ὑογὰδ οὐ δῃγ Ἴοογγεοῖ Ηεστηδησι οὶ 
Ῥυϊποῖρ]εβ. [Ι͂ἢ (58 γεβρθοῖ (᾽6 ἵνγο 185ῖ ἰωτεγργείδί οηβ ἀγα [ἰδ Ὁ} 
ἴο ἔδγ ρτοδίογ οδ)]εοϊΐοη (ἤδη ἐπε ἤγβί τηθπιϊοησά οἠθ ; δίποδα ἰΐ ἰ8 
οογίαϊη, ἔγοπι υϑγ. 8., [δὲ (6 ᾿υδσριχοηῖ τηθπιϊοηθά ταιδὶ 6 (ἢ 6 
ἤπδ] γυάρτηεηῖ. Νον (Πἰ8 ἱῃςεγργοίαιίοη ἢ88 ἔουηα δὴ δὺϊε ἀςθ- 
ἔεμάθσ ὙΏΕΓΘ ΟὯΘ βῃοι]ὴ ἰεδϑί ἐχρόοὶ ἱἴ, ἡδιμεῖγ, ἴῃ ΟΥα 6. Βαΐ 
6 18 οοωρε!!οά ἴο πιδἰίαϊη ἰΐ ὮΥ̓͂ τοδϑοηΐηρβ Ἔχί γε δ} 7 δορ δι ο8!]. 
ες {πΐηκβ {πὶ ραββϑαρα 5 ραγα!]εὶ ἰὸ Μαῖι. 19, 28., σαγα ἰΐ 15 βαϊὰ 
παῖ {πΠ6 ἔννεῖνε Αροϑβϑί 68 8ν8}} δἱξ οἡ ἵνγεῖνα [Ὠγοεθ, ἴο 7υῦρε (6 
ἵνεἶνα (Γἰθ65 οὗ [8γαοὶ. Ὑεῖ ἢς δα τϊϑ [Πδὲ [ΠΘΓΘ ἀγΓ ργοργία φιαάαπε 
ας Ῥεομϊϊατία 4Ῥοείοἰξδ., ΑΠπά 80 8]80 δοέὴ ἴδε Ἔχ μγεβϑίοῃβδ ἤδνθ ὑθϑθῇ 
εχρ δηθὰ Ὀγ δαιεοη. Βαϊ τπουρὰ παϊ ᾿ηςογρτγοίβιοη παν Ὀ6 δὰ- 
χηϊτεὦ δἱ Νίδιϊ. 19, 28. (νβείβ 866 ἴῃ ῃοίβ), γαῖ ἤδγα ἰΐ ἷν» ἱποο - Ὁ 
δἰϑίεηί τῖτἢ (ἢ αὐ πος, 88 Ἰυάρίηρ; δηρεῖβ, ἂιο. 

1 8}}4}} ποῦν ὑγοοβϑὰ ἴο ἀεῖβὶ! δηῃοίπον ἰηςογργοίδζίου, νοΐ, 85 ἰΐ 
6 ἴΠ6 τηοβί δηοίεηϊ, ν}}}}, δέϊεγ 4}} (1 τ] ηΚ) 6 ἐουπά {86 ἰγυσδί, 
τ 18 ἰμαῖ οὗ [6 ατεοῖς Εδίμοῦθ δηὰ (ουηπγοηίδίοτβ, δὰ ΠΘΔΓΪΥ 8}} 
ἴδε [ἴῃ οης5, (πουρὰ σου επδησδα ὈΥ ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ΔΩΥ͂ τηοάεγη (οπι- 
τηθηίδίοῦ, Ἔχοαρῖ ϑϑιλϊεγ. Τῆνΐ8 18 ΔΌΪΥ δυρρογίοα ὃὈγ (Ὠγγδβοϑδῖ., 
ὙΠΕΟΡΆΥ]., ΤὨοοάοτεῖ, δὰ ῬΠοίϊιι8. ὙΠΘΥ ἴα κρινοῦσιν (88 οἴϊεη) 
ἴογ κατακρινοῦσιν, σοπάεηπ; δῃὰ ἐχρίδίη : “Ἅ νν}}} δβογα πησίοσ ἴοσ 
τμεῖς σοηάδηγηαίίοη (Ππδιμθὶν ὉΥ ἴπα σοι ραΓί 50) ; ““ 881} ὕὉ6 ἴδ6 
τλΘΔη8 οὗἉ ἱπογεδϑίηρ ἰΠοὶν οοπἀδιμηπαίίοη :᾿ ὅταν γὰρ (88 γ8 ΟὮΓΥΒ8.) 
τὸν ἥλιον ὁρωντες, καὶ τῶν αὐτῶν μετέχοντες πάντων, ἡμεῖς μὲν 
εὑρεθῶμεν πιστεύσαντες, ἑκεῖνοι δὲ ἠπιστηκότες, οὗ δυνήσονται εἰς 
ἄγνοιαν καταφυγεῖν" κατηγορήσομεν γὰρ αὐτῶν ἡμεῖς δι’ αὑτῶν, ὧν 
ἐπράξαμεν καὶ πολλὰ τοιαῦτα εὑρήσει τις ἐκεῖ κριτήρια. ΟΥ 89 
ΤΠΕΟΡἢΥ]δοῖ ἜΧρΓα8668 ἰϊ : “Ὅτα» γὰρ ὁμοιοκαθεῖς ὄντες, εὑρεθῶσιν 
αὐτοὶ μὲν πιστεύσαντες, οὗ κατάκρισις τοῦτο τῶν ἀπίστων ; ΕἸΏΔΙΙγ, 
Ῥμοίϊιυ9 ἀρ. Αἰοιαιεη. 468 Β. ὅτα» αὐτοὶ ἄνθρωποι ὄντες ὁμοιοπα- 
θεῖς ἡμῖν καὶ ἐπίστευσαν, καὶ χρηστὴν ἐπεδείξαντο πολιτείαν" τῶν 
μὴ τοιούτων γινομένων ἄρα οὐκ ἔσονται κατέγοροι ; διελέγχονσι γὰρ 
ἡμᾶς, ὅτι οὗ κατὰ ἀσθενείαν φύσεως, ἀλλὰ κατὰ ῥαθυμίαν ἡμαρτή- 
σαμεν. ὈΟὨτγδβοβῖ. ΔρίῪ σοπιραῖοα Μίδιί. 1, 41. ““Τῇδ τε οὗ 
Νίπονθῆ 8}}4}} γἷδα ἰη Ἰυάιιαεηῖ τὴ (ἢ (8 σοηογδαίίοη, δηὰ 8.81} σοη- 
ἀδιηη ἱΐ, θδοαυβα {Πα Υ τερεηϊοά δἱ ἴῃ 6 ργθβδοῃίηρ οὗ Φοηδ8 τ" δι νϑῦ.Ψ 
44. “Τῇ Οὐερη οὗ ἴμ6 δου! 83118}} γίϑθ ἂρ ἐπ (6 Ἰυάριμοηΐ νι ἢ 
(18 φεπογαίίοη, δηα 5}|8}} οοῃάθιγῃ ἰΐ ; [ῸΓ 8) θα ἴσο ἢ ἴἢ6 υἱζεγ 
τηοϑῖ ραΓγίβ οὗὨἉ [Π6 δῦ (0 δα ἵπῸ νυϊδάοηι οὗ ϑο]οπιοη "Ὁ Απὰ δα 
ταῖρι θς μᾶνο δὐάοὰ, Μαίς, 1, 29.,) ““(παογεΐογθ 888}} (ΠΟῪ Ὀ6 γοῦν 
ιρ65.᾿" 

᾿ [666 ποὶ τυ μδὲ οὐὈ)εοιίοΩ ἐδ Ὀ6 τηδάβ ἰο (δ ἀθονθ ἱπίεγργείδιίοῃ, 
ΠΏ ρΓορε Ϊγ ἀῃαετβίοοα ; δπὰ ομβ δανβηίδρε ἷ8, {ῃ8ῖἴ [ἴϊ ΕὨΔΌΪΕΒ τι 
[ὁ αῖνα {μ6 ΟἹΪΥ ἱπιογργείδιίοη δἱ δ]} βα((δίβοϊοιυ οὗ ἴμ6 ρμεγρίεχίηρ 
ψνογὰϑ οὗ τοῦ. 12., “" )Ἰυδρε (6 δηρεἶθ.᾽" 

Ὑοεῖ ἰο (μἷ8 ἴ[η6 τηοάογη Οοτητϊηδηΐδίοιβ ἤδνα ραϊά 1{{||6 αἰ ΘὨ[108, 

ΟΥΪΥ δἰ ριον οὐ)ςοιίηρ; [μδὶ (ἷ8 19 Ὧ0 ὥγοΓο Τμϑἢ τδν δε βαίὰ οὗ ἴῃ 
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ωἱεκεοὰ ; Ὧφὦ ἴῃ ἴπππ οδοα οὔ {πὸ Νρδυίδ:, αὐ ὰ (6 Οεεν ὁ ἐδε δοιμῆ. 
Ομεγδοεῖ., ᾿νόννενεσ, δαάυςοα ἴ8086 ραδβαᾶροα ἰῃ »γοοῦ οὗ ἴπε ᾿ῃ( γρσε" 
ἐδιίοη ; πὰ νϑῖγ τίρητγ. Εογ ΠΟῪ οδη ἐδοδε μεγϑοῦϑ ὃς τεοκοηθα 

(ἢ ωἱοζεά, οἵ {ππ6 ἔοσηεῦ οὗ ννῆοπι ᾿ἴ 9 βδϊὰ [δαί [ΠΟΥ ΓΟ- 
πράτ. δἵ (Π6 ρμγεδοιίηρ οὗἩ Φοηδῇ ; δ8πὰ οὗ {Ππὸ Ἰαϊίεγ, {παΐ 8ῆ)6 σΔΠ|Ὲ 
ἔτοιι ἴδε υἱϊεγιιοδί ρογῖδ οὗ ες δαγίἢ ἴὸ ἤεθδγ ἰἢθ ᾿γεδοίινὶπρ' οὗ 50]ο- 
τοῦ ; ἩΪνοΝ ὨΕΌΘΔΘΔΡΪΥ σδεγίοϑ ἢ Π (ἢ ἰάεα οὗἁἨὨ ΠΕΡ οι γβϑοίηρ, 
186 γις διῖι. ϑεϊόδι, ἱπάςεοά, οὐγοςοῖδ {πὶ πότ 15 γοηυἱγθὰ δοηηε- 
ἐμέ ὍνΟΓα ἀρρτορτὶαία δι με αν ἴο ἴπ δαἱπίσ, Βαϊ ΌΥ ἅγιοι ἅτ 
ΟὨΪγ τωεδῃῖ αἰΐ ίγιε (ἠσ εέϊαπε ; δῃὰ ννὲ 8εὲ υυῖἢ νν δὶ }} ϑυσοεβα {μδῖ 
“«ςοιβοέ πὶ πρ πεόγὲ ἀρρτοργυίαίδ᾽" ἴνὰ9 Ὀδθη δἰτηεὰ αἵ. Τῆυϑ ἰἴ 15, ἀπά 
ἐνεῦ ΜΠ Ὀ6, ἤθη τηοῖ εαἰϊοτηρί “ ἴο Ὀς ννυῖϑε δῦονε Ἡἢιαῖ ἰ5 νυυτϊτοπ." 
Ἰ εἴ υ5, ἴὨδη, ἰδανε ἴο ἴπΠ6 Αροδι!ε δὶϑ οννῇ πιοάθβ οὗ δυριπηθηῖ δηά 
ἐ]υσιγαϊΐοῦ. [Ιἢ {ἰβ νίενν ἰ( ἰθ ΨΟΥῪ νν6}} οὐθεγνοὰ Ὀγ (τε 8 : 
“ς Ἐιἰαποοὶ νογῸ ἢδεο ἠυἀϊοδηαὶ γϑιὶο 511 ἱπηρτγορτία, πΙ Π]ουτΐπι5 ἰαε 
ἐχ οὰ δγριπαεηΐϊυπι ἀυοεγα μοϊυϊ Ῥαδυΐϊυς." ΜεεἊεκηίρηῖ, ἱπάεεί, 
ΒΟ γ δεκεσία ἰραὶ [8 δεῆδθ ἢ85 πὸ ταϊαίίοη ἴο {δε Αροβϑίϊε᾽ β δγρι- 
ταθηῖ. Βιυῖ τῃαΐ ἀδρεηάδ ὕροη ἴδε δθῆϑ6 δϑϑϊ πο {0 ἴΠ6 τοογος Ἶμ 
ἰοιοίπᾳ. ϑαγεῖγ ΟἸγγϑοδῖ. νυλ8 ἃ ἔδυ Ὀοιεῦ ἡικὶρε οὗ (ἢ βοορε οὗἉ (δς 
Ἀροδῖῖα ἴα Μδεκηρυϊ, οὐ ρουπδ}8 αην οἶδεν πιοίύετπ 1πεοίοσίακ 
υαιροσνογ, 
ΑΕΓ δ}, ἰι 5 ποῖ ποΟΘΒδΆΤΥ ἴ0 ἴοο δῇ τίου ᾿γεδ οἡ (ἢ 6 ἐπζετεητε 

οουσποὰ ἰπ ἴῃς υϊον πο νγογάβ, καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὃ κύσμοςε, 
ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων, δυσῖ θείη (Ἰηογα πάἀαὶς 0) Βοπι6- 
τοῦλί ἰοεϊυοιθ, (που ἢ ρορμίαγ, δὰ {Ππεγοΐογα δ 80]6 ἴὸ τῆ μυ- 
Ῥοβα. [{ ἰδ ννϑ]ϊ γοιπαυκοὰ ὈὉγ (ΠῈ Οσϑεῖς σοπιηοηίαδίου, ἴπαῖ τὰ 
ανε ἐν ὑμῖν, ηοῖ ἐφ᾽ ὑμῶν, 1.6. (886 ΤΠΟΟρἢγ]. ἐχρ]δίη8) ὑπὸ τοῦ 
Θεοῦ μὲν κρίνεται, ἐν ὑμῖν δὲ κατακρίνεται, νἱξ. ““ Ὁγ {πὸ ἐχαίηρ]ε γοῦ 
δθεϊσνεγε ἴδνο δεῖ {Βεπ)." 171}6 κρένεται τηῦδί Ὀὲ ἴ Κοη μοριυϊαγίτεγ, 
“4.6 ἴο Ὀε οομόεμιῃεά,᾽" ““«}}} θ6 οοηάετηηθα." 80 Ογεϊυ8. ᾿“Νετῦυπι 
δείιτη ἀοοιχωβηθ, ὕγὸ ἴδευ αἷς εἴ ἢπγθ, 86 μοί(εβίδίας δοςϊ μέζον." 
πὰ δὲ γεηάεγε: “1 γ6 816 ἴο "ε Ἰυάρεϑβ οὔ τπ6 νοῦ] α ({. 6. 18ὲ πη- 
Ὀεϊδενοῖβ), ὅσα γ6 πη ΤῊ (Ἰ. 6. πη) ἴον ἀέςϊ ἀρ; ἴῃ τη6 9: ες 
τρϑιθεσο. 80 ΟἿΚ Πςοπιοὴ νογϑίοπ, Βιιὶ 1 ἀρργεθμεπὰ ἰἰπδὶ ἐλαχ. 
ἔνωθ ποῖ ὕετα ἴῃ εωρεγίαεέτε ἴογος, ὃιι τρογεῖν ἀεποῖοβ (δίηρπ οὔ οχ- 
ςεεύϊυρ!ν ϑιηδὶ! τηουνθηΐ, ἱ 6. (88 ἴῃ6 Αροβί]ς δῖ δίϊετ Ἔχ ρ]δὶ ἢ5) 
βιωτικὰ, (πη ρ8 οὗ [δ 1} οπίψ, δὰ τῃπϑτγεΐοσε οοτηραγαι νου ᾿Ἰηοοηϑὶ- 
ἀεγδῦϊε ; Ὡδηιεῖν, σὲ ἀϊθμυϊεη οἰαίτηϑ, ἰπδετποεβ, ἃς. Κριτήριον 
ἔεσα οηχα θο5 (6 ἐς, οοπίτουεγεϊα ; (ὨσΌΡ ἰϊ τἰϑ} 7 ἀσποίεϑ (δ 
μίστο οὗ γμάρφτπεμε. ὙΠ ἀγρυταθηΐ, {Π6η, πλαῪ Ὀς [Π8 βἴδιοα ; “1 
γοιῦ πᾶνε βῃουνῃ 88.0}} λυιάρτιεηϊ 88 ἴο ἀρρμτγεοίαϊε δῃᾷὰ επηῦγαοα {πὸ 
ΟἸγδιίδη ἢ, δα 800}} ἱπίεβυ!  δηὰ ῥγο  Ὑ 85. ἰζ Ἂπ)οΐπβ, δηὰ 
«Ππαιθῦν νν}}} ρυΐϊ ἴ0 ϑῃβπι)θ, δπὰ εοπάσπιβ ὃν οθηιρατγίποπ, ἴμοδε οὗ 

ἴεν [5] 6πῖβ, ἰβαγηΐηβ,, δῃ δου υἱγοπηθηῖβ, ασὲ γοῦ υθῆϊ ἴο ἐχοζοῖθε 
ϑυαίεἶα! δηα δυο ΔΥῪ ἐμοί οἢ 8 οἡ μϑι Ὁ πραῖτογβ." 

ἴῃ νϑσγ, 8. ἴπόγα ἰδ ἃ δογὶ οὔ οἰΐπταζσ. ΤηῈ Αροϑῖ]α (ΟΥο! τι8 οὔ- 
ΘΕΙνΕΔ), ““ δ6διΓρὶϊ ἰῃ οδϑίοσπἀσπάδ ΟΠ γί δ αποσγυτω εὐἰσηϊδίε." Οη 
το. νογὰθ (πεγείῃ Ἴοοηίοίπεα, Κυαυθα Γεπιλσῖ 8. {πδῖ, οννίηρ ἴὸ {ΠῸ 
εἐχίγεμλς Ὀγενὶν οὗ τῆς Αροβίὶο ἰῃ δροβδκίηρ δα πιϊηὰ, [ΒΟΥ ἅγε δὺ οὔ- 
ΒΟΌΓΘ, {παι Οὐ {Π|6}} 5686 ποῖ Πρ ξεγί απ οδη Ὀ6 ἀεϊογτηϊπεὰ." Αμπά 
80 Ὠ ὌΨΙΟΥ δῃὰ Μαδμῖ: “" ΥΥηδὶ μαγισα ὰσ ἡυσρτησηί 15 Βετα πησδηὶ 
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ἦξ 8 ποὲ ΘΩΘΥ ἴ0 δϑϑίρῃ οὗ ἐδίοσυγίῃβ" Βυΐ, (πουρ 1 ἀρὴν μοί, 
πὶηιϊαηι 6846 ὑτευϊἑαίεηπι, 6 ΟὈΒΟΙΤΙΥ βθθιῃ8 οἢ ον ἰο Ὦανα οτὶρὶ- 
Ὡδῖοα ἴῃ {{π6 ἔα]56 νἱϑννβ νυ] σἢ 1ῃ6 τηοάδγη Οομῃμηθηϊβίογβ ἤδνο ἴα κοῃ 
οὗ νεῦ. 1.» δηὰ ψψῃεἢ οδηποῖ νεγν Μ6Ὲ]}} ὃ6 ἱπηρυϊεὰ ἰο ἴα ἰηίογῃγε- 
ἰδιίοη 1 πανε δἀορίεἀ, Τὰ δοπια ἰηίεγργεῖ 1ῃς6 νεῦθε οὗ (ῃ6 (ἢ τῖϑ- 
ἘΙΔἢ8 (ΟΥ ταί εσγ ἴῃς Αροβϑίϊεβ δῃᾷ πη 86 8 οὔτῃα οβρε])} ργενδι !ηρ; 
ΟΥΕΓ ονὶΐ βρ᾽ γ [8 ἴῃ {Π|9 ᾿ϊ6, δὰ ἀερτίνίηρ (Π6πὶ οὗἉ {πεῖν ἀουλί ΠΙΟΩ ; 
ΟΓΣ, Ὀγ ἀγγέλους, ἴον υῃηάἀεγϑίδηα “΄ ΟΥΑΙ πηὰ ροννογῆι σθη,᾽" 88 
ΓΕβθ} Ὁ] 9. 6ν}} ΔηρῈ}8, Οὐ δϑείϑιθά Ὀγ ἀδεῃηοηΐβοϑὶ ᾿Ἰηἤσεηος. 8012, 
γεῖ τΏΟΓΘ ἸΏ ΔΓΓΔΏΔΌΝ, νΥΓΆμ8 8411} ἂρ Ὁγ οὐδεγνίηρ, [Πα΄ ἴῃ [656 
Ὑνογῶβ ὑπ γα ἴδ ΠΟ πιο ἴπδη ππίσογδαϊψ ἐχργαβϑεά," Βγ πῆ οὶ 
ΠΟΙΔ0]6 ἀονίοβ μα 581] 6ηοεβ, δηὰ ἰῃ εβξδεῖ οϑποοΐβ, ἴμ6 ἰγου]εβοηλα 
ὙΟΓ. [{ ἴ8 ενὐϊάδης ἦοιο (ἢΐδ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἀρρ!ϊεὰ ἴο δηρεἶ8 (ΌΥ ννοῦι 
τουδὶ ὃ τηἀεγειοοά ῥα απρεἰὶξ, 85, ἰῃ ἢ 6 ἔοστ Ὁ βίδρ οἵ (πὸ οἰϊπηᾷχ, 
δαὰ πιεη }, Ὀδιμοῖγ, ἴο 86 ἴδ ννογὰβ οὗ Ὀμγγθοδῖ. 842, 40. ὅταν γὰρ 
αἱ ἀσώματοι δννάμεις αὗται ἔλαττον ἡμῶν εὑρεθῶσιν ἔχουσαι τῶν 
σάρκα περιβεβλημένων, χαλεπώτεραν δώσουσι δίκην. 80 ΤὨΘΟρΝ,, 
᾿Αγγέλους τοὺς δαέμονάς φησι’ καί τούτους οὖν κατακρινοῦμεν, ὅταν 
οἱ ἐν σαρκὶ ἡμεῖς τῶν ἀσωμάτων αὑτῶν πλεόν εὑρεθῶμεν ἔχοντες. 
Απα 80 Τπεοδογεΐ : κατακρινοῦσι δὲ αὐτοὺς οἱ ἅγιοι, ὅτι σῶμα περε- 
κείμενοι τῆς θείας θεραπείας υτἰὐξῥυῤθει ἐκείνων ἐν ἀσωμάτῳ φύσει 
τὴν πονηρίαν ἀσκασαμένων. ῬΠοίϊυι.9 ἂρ. ΕἸΠΕ ἢ, Π88 Δη οἰαθογαῖθ 
ἀϊθαυ ϑτοη οα (ἰΐδ διιυ)θοί, ἰο τυ ιέο ἢ 1 σὴ ΟὨΪῪ τέ εν τῶΥ ἰοατποὰ 
ξΕΔοΓΒ. 

4, βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια --- καβίδετε. ΤὨ18 86η- 
[6 Π66 18 8180 ΘρῈ 0 [6 οὗ τλοσγα ὑπΔ ΟΠ6 56ῃ86, δοοογά- 
ἱηρ᾽ 8ἃ8 (ῃ6 νογὺ θ6 (δ κθ ἴῃ {μ6 ἱπά!σδίϊνα οὐ {86 1Π1- 
Ρογαῖῖνθ. ΤΠ δογμΊῈ τηοάθ 18 δάορίοα Ὀγ τηοῦϊ 
τηοάσδγῃ (οιηπιοηίδίοιϑ, 88 ἔκ ογ, (δηλογοῃ, Ν᾽ ογβῖ., 
Οὐββϑίβὶ!ο, δ αἰπιοϑὲ 411} [6 (οπιηπιοηίϊδίοῦβ οὗ {6 
Ι.8ὲ σδῃΐυγυ, 88 οἵ, ΡΥ, Ὗ 6118, ᾿ϑοάάτιἀρε, 
Βατάγ, δηὰ Εἰβηοσ. Τῆι ἃ πλᾶγκ οὗ Ἰηϊογγορδίο 
18. ρδςοα δὲ (6 οπά οὗ {6 βεηΐθῃοθ, δηά ὈΥ τοὺς 
ἐξουθενημένους ἃτα υῃηδογοίοοα εαέλοη πιαριδέγαΐξεβ; 
ΒΊΟΝ 15 Βαρροβϑά ἴο θ6 πηοϑῖ ἄργθθβ} 6 ἴἰο ἴΠ6 ψνοτὰ 8 
[ο]]ονίησ. Απα 1818 ΤῊΔΥ ΡΟΒ8101Υ θ6 1ἢ6 γι ἸηΐοΓ- 
Ῥγοίδίίου : γαί 10 ἰδ ΠἸ80 16 ἰο βστηθ οδ)]θοίοβ8. [20 
τἸηϊοτσορδίνα βοηίθηςοβ οἴζθῃ σοϊηηθηςα Μ ζῆ μενοῦν 
1 ὨϊηἸς πού. [511 ποΐ Ὠαγβῇ ἴο σοῃβίἀθγ {η6 (ΘΏ{1|6 
Φυάρσεβ 85 ἐξουθενημένους ὈΥ ἴῃ6 (ΟἸὨ γιϑ(ἰΔη8; (ν ]οἢ 
8 ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἰο ἴῃς ΑΡοβί[ε᾽5 πηδχὶτη, ““ΠοηουΓ ἴο 

ἘΠῚ Πδά οσοαδβίοη ἴο τεργοῦαῖεδ ἃ δα} αν (δ ἰθα ᾿ἸηἰογρΓείδίοπ, δῦ ργα 
4,.9., ““ἃ βρθοΐδοϊε ἰο ἴπε ὑοῦ], ἰο δῆρεὶβ, διὰ ἴὸ τῶθ (ΘΓ ΒεῈ 
(6 ποί6).᾿᾿ 

ΨνΟΙ,. ΡΥ]. ᾿ ΦκΑ 
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Ὑ᾽ ἴοπὶ ΠΟΠΟΙΓ 8 ἀ116 2) Δηα ἀο65 1{ ποΐ ν]οϊαία ΡυΓΙΠΥ͂ 
οὗ ἰδησυδρα ἰο Β8Υ, ἰΠαΐ [ΠΟΥ ΜΈΓ ἐξουθ. ἐν τῇ ἐκκλη- 
σίᾳ, ἕι ὑπὸ τῆς ἐκκλησία Αηὰ (ἤδη (48 Κγρξα. 
Βυρσραβίβ) ΠΟ οδη καθίξετε Ὀ6 8υϊ{4 016 ἴο (ἢ 6 (οτγίπ- 
(μίδη (ΟΠ γιβίίδηϑ, ψῆο 4Ἰἃ ποί αρροῖϊηέ (ἢ6 (σδηι1|6 
δυάροβ, θυζ αἰρσμξ ἀρροϊηΐ δηα οἤόοοβα διοὶζογβ δηΐ 
Τοίδ γε θϑβ. 

1 τῃογϑίογο ρσγθαῖν ρῥγοίογ (ἢ6 σοπηηοῃ Ιηἰεγργοία- 
εἰοη, ὈῪ ΨὨΙοἷ. καθ. 15 (Δ Κοα ἴῃ (ἢ6 ππρογαίῖνο : δηά 
{Π15 ἰ8 οοηῆτγπηοά ὃγ τῃς ὅγγ.,  α]ρ.» Δηα βοιηα οἶπϑὲ 
δηςοηΐ ΝοΥϑίΟη8, ἃ8 8150 ΟΥ̓ {ῃ6 Οὐκ Ἑαίῃογβ δηά 
Οοιμμπμοηϊδίοῦβ δηα τηοβί οὗ (ἢ6 [,δ{1Ππ οἤδ68, δηά, οὗ 
ἐδ πιοάεοτη (Οοιηπιροηίδίοτγθ, Ὀν (αϊνίη, Β6Ζα, Οτοί., 
ὍὭγσυ., Ε8ι., 0.6 Πιιϑυ, (ἴοὶ!., ἀλμδας Ῥρδγςορ, εῖ8., 
Κυρκο, Μδοκη., Ργὶ}, δίογγ, δοῦίθυβ.. δῃ ἃ βανογαὶ 
οἴοσβ. 

ΒΥ τοὺς ἐξουθ. 15 πηοδηΐ, ““εὐθη (ἢ 645ὲ δϑίθεπιοά 
διηοηρβί γοι!,᾽ ἱ. 6. “1 γα δανβ ποῖ ψ|56 δηά ργιάβθηΐ 
τηθῃ, οΥ 1 ἸΠΘΥ θ6 οὔ]ιογινῖ86 οσσυρίοα.᾽ " 

ϑοπιο (ομπιηηρδηίδίογβ, ἃ8 Κὺπαίσυ}}, ἢᾶνοὸ ἰδποῖοά 
8 ΠΔΙΒΏΉ 688 ἰῃ {Π6 ρ]οοηδβαηὶ οὗ τούτους. Βαξ οἰ 6Γ8, 
ΤΊΟΓΘ ῬΓΟΡΘΓΙΙ͂Υ, τοραγά 1{ 88 οιηρῃδίίο. [Ιῃ τοὺς ἐξουθ, 
Τλρσπτίοοι δηα οοΚα Γοοορη!Ζα 8η 8] ]ϑΐοη ἴο ἃ βογί 
οἵ ρϑί(γ οουτὶ οἵ τεΐθγθαϑ, ηοΐ ἔογιηδ}ν δρροϊηϊθα ὈΥ 
{π6 δδημαάγιμῃ, θαΐ δοίην ἃ8 δγθιἰγαίογβ. 8, ἢον- 
ΘΥΟΙ, 866 η)8 ἴοο δγροίῃείίσαὶ. [1 ἀρρθδγβ, ἱηάἀθρά, 
ἔτοιῃ ἴῃς ἘδΌΌΙΠΙ 4] ραβϑαροβ οἱϊοα ὈΥ {{|6Δ ξΟΓΠΊΟΓ, 

π 80 ΟΠγγυβοβί. 3438, Μεθ’ ὑπερβολῆς ἡμᾶς διδάξαι βουλόμενος, 
ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑτιοῦν ἧ, τοῖς ἔξωθεν ἑαντοὺς δι δλ ναι χρὴ» τὴν δοκοῦσαν 
εἶναι ἀντίθεσιν κινέσας, προηγουμένως ταύτην ἔλυσεν" ὁ γὰρ λέγει 
τοιοῦτόν ἐστιν' ἴσως ἐρει τις, ὅτι οὐδεὶς ἐν ὑμῖν σόφος, οὐδὲ ἱκανὸς 
διακρῖναι, εὐκαταφρόνητοι πάντες. Καὶ τι τοῦτο; κἂν γὰρ μηδεὶς ἧ 
σοφός, φησι, τοῖς ἐλαχίστοις ἐπιτρέκετε. Ληὰ ὙΠΕοΟρΗγ]. 4205. Ἔκ 
περιονσίας βονλόμενος ἀποστῆσαι αὐτοὺς τῶν ἔξω δικαστηρίων, φησὶν, 
ὅτι ἴσως εἴ ποι τις ἂν, ὅτι οὐκ ἔνι σοφός τις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ὁ 
διακρῖναι δυνάμενος. ἘΠ γὰρ κατὰ τῶν ὑμῶν λόγον οὐκ ἔνι σοφὸξ, 
τοὺς ἐξουθενημένους μᾶλλον δικαστὰς καθίϑετε, ἢ τοὺς ἀπίστους. 
“76 Αροϑῖ]α ἀοεβ ηοΐ (5αγ8 Τ Πεοάοτεῖ) δά τδτν οἤοοδε ἴἢ6 Ἰεδβῖ 
οϑθεπιοα, Ὀυΐϊ ΟὨΪΥ ἴα Κα ἴΠ086 ΓΔΙΠΟΥ απ τῆς Ηφαίμοη “υάρεβ.᾽" 
80 (παΐ ἴΠδΓα ἰ5. 0 αἱ ΠΟΥ, Ἔχοορὶ ἴῃ (Π6 οπιβδίοη οὗ (ἢ6 νγογάϑ, 
“Ἴδ ΊΠαγα Ὀ6 πὸ ννὶβα πιδὴ δπιοηρ γου." Βιιῖ δυσὶ ε]}ρ865 δῖα ἴγε- 
φιεηῖ ἰη 51. Ραυ!, 
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85 ἴτῸΠ] ψηδὶ 6 Ὠιίθὰ ἢ48 Ὀγοιυρξ ἐογναγά, (δὲ 
1ϊ 88 υϑυδ] [ὉΓ σαι1368 οὗ ῬΓΟΒΟΓΙΥ ἴο θ6 γοΐογγϑα ίο 
[ΓΘ ἰΔΥ̓ Διὶ γαίογβ, 4116 α ΣΟΥ ΓΙ, ἔγοπ [Π6 Οτοοῖ 
ΜΟΓΑ ἰδιώται. δὸ δῪαῃθμοαγηι), [0]. 8,1. Ζυάϊοῖα ρ6- 
συ πηϊαΓίδ ΡΘΓ {Γ68 616 65 ἰαἸοἴα8, 16 1ο18 ταρ! δι οἵ 
Ἰφ 5] ἢ 18 μὴ Ρτοθαίοβ. [Ν΄. 2. οπηηδβ Ἰἄομοὶ βιηΐ, υἱ 
7! ςοηξ {68 ρΡΘΟ. ΙΔ Γ88. 

Τῆδ ψογά καθίξφειν 15 ΡΓΟΡΟΙ͂Υ υϑο6α οὗ 7μάσει (οἢ 
σοῦ 866 Κγρκο); Ὀυΐ 11 15 64. 8}}ν ΔΡΡ]Ο401]6 ἰο 
μά τ κα ΚΑ Ε εν ΘΧΘΓΟΙΒ6 ἃ 761 618] ἐπ ΙΟΉ.: 

ὅ. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. [{ 15 ΓΙΡΏΠΥ τοπηαικοα 
Ὀγ ΟΠιγϑοβίοπι, (ἢδιὲ {118 18 ἐλέγχοντος τούτων ἀντίθι- 
σιν, ὡς σκηψὶν οὖσαν περιττὴν. ΤῺΘ 5686 18: “41 88, 
ΟΥ ἴᾶνα 5814, {Π18 (δηλ οἾν, ΒΌΡΡροϑβίηρ Ἐ γοὰ να ποῖ 
8 ὨΙΡὮΪγ-οϑἰθοιηθα τηδη ΔΙΠΟἢΡ᾽ γΟι1) 0 γΟΌΓ β8ῃδιηε ;᾿ 
1. 6. ““ψῇῆδί 1 ᾶνο 8414 οὗ γοιι [6 48 [0 γοῦΓ 5βἰιδηθ." 
δὸ 4.,, 14. ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω. 

ὅ. οὕτως οὐκ ἔστιν, ὅτε. “Ῥυΐ 15 10 ΤΟ] Ϊν 50; ἰ8 {Π6 τα 
ηοΐ οη6 Ιη8η οὗ ψνιβάοπι δηά ᾿πάἀρτηθηΐ διηοηρ; γΟ 1], 
(οἱ οη6) ψῇῆο 8118}} θ6 406 διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ 
ἀδελφοῦ ἀὐτοῦ. ΓὮΙΒ 086 οἵ οὕτως ἴρε ἐέαηθ Ὁ ϑιἰσοϊηθἢ 
αἰνᾶὺβ ΠΩΡΟΥ8 ΨΟΠΟΘΓ τηϊχοα ψ τῇ ᾿ηἀΙρηδίίοη “οΥ 
Τορτορδίίοη. (οπηρᾶῖα Μασ 7, 18. Ομ]. 3,8. Ιὴ 

. 6 ταρϑεοη οὗ {πΠ6 ποραΐξνα δηά (Π6 ἀἱαἐψεὶδ οὐδὲ εἷς 
[ῸΓ οὐδεὶς [6 Γ6 15 Δη ᾿πρηβῖνα [Όγοθ. 

Σοφὸς, ργμάοηΐ, οἵ βοιιπα Ἰπάρπγχοηΐς (Ποΐ, 848 γ1- 
{ρα ΘΌΡΡΟΞ6Β, ἃ ἀοοίοι οὗ ἰᾶνν, 991). Τῇ νουαϑ8 
[0] ον ηρ ΓΘ, ἢ 8016 ΠηΘΆ8016, οχοροίιοδὶ οὗ {ῃ6 
τρρθεαψοοι 80 {Π|ῶὲ {Π6Γ6 18 ΠῸ Ο(ΟΔΒΙΟἢ [0 ΓρηΔοΣ 
ύναται υαοαξ, ἃ8 ἀο Ατοίυ5 δηα Ηδγάγ : ἰΠουρῇ [86 
ψΟΓΑ βοπηθί!ῃ]65 ἀδηοίθβ τἢ6 ᾿ανίηρ ΘΒ ΓΘ ἃ8 Μ6}]} 
88 5{Κ1}} ἴο ἀο ἃ (Π!ηρ. 

ὅ. διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ; 48 ἔϊύο 
ῬΟΙΒΟΏΒ τη Ὀ6 Βρροβθά, δεέισεθη ᾿ οπλ (ἰ6 Γ6- 
ἔδγθε νουϊὰ ἢανε ἴο ἀθδεϊάθ, ΤΏ ΔΗΥ 80{π}}}}6 δἱ ἐἢ6 τ156 
οὗ ἰῃ6 βίηρυ δῦ, δηἀ βοιηθ, ἃ8 ΒοΖζᾷ δηἀ Ἐοββθηῃι., 
νου α τοδα ἀδελφών (ἔοι ΑπηῦΓΟΒ6) ; δηὰ οἴδεζϑ, 

ἃ Ὑρμδὶ 18, (α9 ΤΠΘΟρὨγ]οῖ Ῥδγαρ γα 868,) συντρέχων τῇ ψευδεῖ 
᾿τροφάσει ὑμῶν. 

Φαφ 
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ψ ἢ {πὸ ὅγγ δηά ΑΥδΌ., ἀδελφοῦ καὶ τοῦ ἀδελφεὺ 
αὐτοῦ. Βυϊ (Π6 δυϊδογιι168 ἴῃ ὀοέᾷ σϑ868 ἅτὸ οὗ 0 
ψοῃῖ, δίησα ἴῃ ροϊηῖ8 οὗ 1ἀἄϊοτ (Δη4 {18 18 οἢδ) 
Τιδηβίδίοσβ ι.ι86 ἴ00 ρστγεδῖ [1ΙΘΘη86 (0 ΘΏΔΌΪΘ ὯΒ ἰὸ 
πάρε οὔ (ἢε ψοτγάβ οἵ {πεῖς οὔ ρίπαὶ. ὙΨΠῈ τοβροοὶ 
ἴο ἰῃ6 56η86, ΑἸ ΌΓΟΒΘ ἢδ5 ΠΟΙΓΘΟΟΙΪΥ τοργοβοηϊοα ἰξ 
ὈΥ τοηάρθγιηρ, “ ἰηΐογ ἔγδίγοβ" Απά 8ο οὺὖγ (οσημηος 
Ὑ απειαιοῖν δά Μαοκηῖρῃί : “ δείνοο [18 Ὀγο- 
(ἤγοη." 5 Α58 ἰο {πδ τοϑδαϊηρ οὗ [Π6 δυσγ., 1 οἷγ, 
δἰιανβ ὑμαΐί 6 ὙΙδηβίδίοσ τοοορηϊζοά δὴ δ Πρ 5815, 
ψἢϊοῖ Π6 68 γ8}} Η]16 ἃ ὉΡ, 88 δρρϑᾶγβ ἴγοτη (6 [0]- 
Ἰοσίηρ νϑῦθ6: δῖ (186 ρεηΐυβ οὗ [Π6 Ῥεβίθγῃ 184π- 
βυδλραβ βΒοδύοο  Υ ἰοἰογαίθβ (Π8. ΤΏἬΏΘΓΘΟ ἰδ, ἰῃ ἰλοὶ (δὲ 
(Ὑ]488 δηά Εβιίϊυβ ἤανα 566) 8 Η δῦγαιϑιι. 

Οὐ {6 εαμδ6 οὗ ([8 1παΠ]βροδιίίοη ἰο βοι(ἰ6 βϑυςὶ 
Ῥηδί(οΓβ ΘΠ] ΟΠρ {ἢ 6Π|, [ζ 18 ΒΘ ΠΒΙὈΪΥ οὐυβογνοά Ὁγ Κο- 
86 Π|. (ρΑΓΓΪΥ ἴγοπι δίοτγ.) ““ Οδίθγυ ἢος τηδίυτη,υ( 
Οὐοε τ} οογϑῖῃ ἡ ἀϊ οἰ δυ8 ΟΥ̓ ΠΏ1ο18 ΠΠ | σᾶ Γ6 ἱπεοιρογρηΐ, 
ἱη46 διυιχί8θ86 νἀοίυγ, αιοά [Ὡ16Γ ἀὐνογδαγωπι Ῥαγέϊμηι 
ΟἸ γι β  δοο8 ἐδοϊὸ οἵ Ἔγογὸ [065 ἤστοηῖ. ἔη ἢ18 8ι- 
θαι ᾿πἰῦ.8 νὶχ Θγαηΐ 1ἢ βοο] δβϑίᾶ, αυἱ ἰδίαπι ἀρυα 11{- 
ὀδηΐοθ ἤάοπι ἤδυεγθηξ, υἱ ΟἸΓΙΠΊΘΓΕ ρῬοβϑθηϊ σοηίγο- 
να γβί85 ἰπίθὺ γαίγεβ, 40} ΘΑ ῬΆΓΒ [π|9 88 αἰζοτὶ 
8815 Πάοθαδῖ, βοὰ 6οϑ, 41.058 ἰογίβ ὑη8 βᾶγβ 8γὈ  ἴΓΟ8 
ἀατὶ νβϑ ]θιν, δ]ίθγα οοηϊηπο 864 8π| Δάνο Γβαγὶ δὲ ἴλο- 
(ἴοηὶ θάϊοϊοϑ, οἱ ἴῃ 8] 16 η8 βθοίξ ΠΟ 1} ἱπια ει ο Γαδ 
ξαΐυτγοβ, ρου πογγοθοθῦαι."Ὁ “ 

6. ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται. ἸΚρίν. ὮδΓΟ 
ΒΙ 5 ΏΠἶἔἜ68. ἐξέ αν; ἃ8 ΒΊΡτα νϑῦ. 1. (ἤογα 866 {Π6 
ποΐῖθ.) Καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων. οΙΕ τσ ΕἾΥ δβὺρ- 
Ὀ᾿Ι68. γίνεται. Τἢ]8 61}1}ρ818 αἰδο ἢ88 ρ]δοθ ἰῃ ταῦτα. 
Απὰ 80 {6 ἴ,δί!) ἑάψιιθ. Ἰῃ Ὀοίἢ ἰδηρυδραβ (ἢθ 
Ἰάϊοπιη 48, 1 {1Κ, δἰ πιοϑί αἰ υϑγ8 8 ἰηθηβῖνθ ἕογοθ: 
8η4 5:10 ἢ 18 ἤΕΙΘ δδοιιροα ἰοὸ ἰὑ θγ (Πιγβοβίοιη δηά 
{πΠ6 οἵἴποῦ τὰκ (οιηπιοηΐδίοιθ, δηά, οὗ ἴῃ 6 πιο- 
ἄσγηβ, Ὀγ ΟΥ̓] Π}π|ι85 ἀηὰ δρῃοὶ. Βυῖ ἰξ 18 ποὲ οἶϑᾶγ 
ἴο π|6 {παῖ (ῃ6 Αροβε[8 ᾿ηἰθη θα δὴγ σγϑαέ δέγϑϑβ ἴὸ 
Ὀ6 ἰα]4 ὑροη 1{. 

κ Ποαατίαρα, βογιρυϊοιϑῖγ βἀδποσγίπρ. ἴο ἐπε οσἱρίηδὶ, γοηάοσθ, 
“8 ὈΓΟΙΠΟΥ ;᾿ ν ΠΙΟἢ ἰ8 αὐϑιιγὰ. 
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ἴη βϑοπι ΜΝ, {πογὸ 15 δἀ 64, καὶ οὐκ ἐπὶ ἅγ)ων. 
. Οτ {ἢ5 86η86 οὗ ἐπὶ, οογαηι, ΚΥΔυ 86 ΓΟ ρα ἴἰο Ποῖ- 
ΣῈ οῃη Οδδγιῖ. Ρ. 042. δῃά δ βδθ. οἡ Πιιοά. δίς, 
10, 99. 

[ι 15 ΤΙΡΌΟΥ τοιηαγκοά Ὀγ ΤὨοοάοτοῖ, ἐπὶ (ἢ 18 15 
Ὠοΐ δἱ νϑγιδῆσθ 10} (Π6 1Π]ΠοςΊοῃ 1η ΒοΙΏΔΗ8, “οί 
ἴο .γοβίβί τηδριϑίγαίεβ." Τὴ Αροβίϊθ οὔἱὺ δι48 (Π6 
ἸΠ]υγο ἃ ποέ ἐο ἤαυο γϑοομγ8δθ ἔο ἐδοῆις ῸΓ (δαὶ 
ἀεροηάεοά ὕροη {Πθιηβο να. 

7. ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ἐν ὑμῖν ἐστιν. ΤἢΘ 
Αροβέ]α πον ργοσθεάβ [ο ἃ ΠΠΟΓΘ6 ζοηθγαὶ σΘηβαγα οὗ 
(Π61Ὑ ἀ!βροϑβι(οη, ν᾿ ΠῚ Οἢ 86 6 ῃ8 ἴο ἤδνα θθθῃ ἴοο [1{ἰ- 
σοι δηα ρσγαβρίηρ. ΄ 

Ου ἤδη Κνάαυβθ ΓολγΚΒ: “ Αἀἢ δίας ογαιοηΐ, ἴῃ 
αυᾶ 14 ηυοά πηϊηυ8 68[ ροῃίζυπ), οἴ π1|4}08 6Χ 60 οοἷ- 
1! ραϊυτ.᾽ “Ὅλως, ““ὕροη [Π6 ψἢΟ]6," ρΘΠΘΓΆΠ ΠΥ Βρ6αῖ- 
ἵηρ, ((ἰΠουρὴ {ΠθΓ6 ἸΠΔΥ 6 ΘΧΟΘρί]ΟΏ5,) ἔπ 6 ΓΘ 18 8η 
ἥττημα διμοηρ γου, ἐν" ὑμῖν. “Ἥττημα 5ἰρη!ῆθθ ρθη6.- 
ΓΑΪῪ ἃ αἰπιέπμέϊοη, ἀθζεοί, ὅςς., πα 4150 Δῃ 1 ΘΓΙΟΡΙΥ͂ 
οὗ σοπάϊιτίοη, Κα ἐλάττωμα; 88 ἴῃ (Ὠγγϑβοβῖ. (οἰἐοά 
ΌὈγ Οτοί.) Δίκαιόρ ἐστιν, ἐλεήμων ἐστιν, Φιλόπτωχός 
ἐστιν ἄλλ᾽ ἔχει τι ἐλάττωμα. ΤὮΪΒ 188 18 Ὠοΐ ΘΔ5:}Υ 
Ῥδγα 6] ρα οπμον ἢ 1η6 δεγρίαγαὶ οὐ 1η6 (Ἰα581. 8] 
ΓΙΙΘΓΒ. ΓΘ 8686 ΠΔΥῪ ὃ ἴπι.8 ΘΧΡΓΟΒΒΘά : ““Υ6 
ἃΓΘ, ἴῃ (ἢ 18 γοϑβραςοίΐ, ᾿ηΐδγίοῦ 1η (ἢ ΓΙ ϑῦϊδι) αἰ ΒρΡΟΒΙ ΟΠ Β 
ἰο τῃδὶ ψΨ Πσἢ τπ6 (οϑρ6] γθαυῖγοβ." Ὅτι, ““ ΠδιηοΪῪ 
{παι." Κρίματα ἔχετε μεθ᾿ ἑαυτῶν. Ἡρτα κρίμα δν1- 
ἄδην εἰρηῖῆαβ ἐδ, δεῖξ; πΚ 16 κριτήρια δ νοῦ. 4. 
ΑΙΙ {π|8 νγγᾶϑ δἱ ναγίδηςθ ψιτ {6 βρὶσις οὗ (6 (ο8- 
ΡΕεΪ, νοῦ ἱποιυϊ]οσαίοβ ἔογυρδγδηςθ. ὅ66 Μϑῖίί. ὅ, 40. 

7. διατὶ οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε---ἀποστερεῖσθε. Τἰς 
..856 Οὐ 1ῃ686 ἔψο νϑγ08, Ὠδιμοῖν, ὅθαῦ ἐο δ6 ἐπγεεροά, 
ὅτε. (νΖ. Γαίθογ {πη τοϑοσὶ ἴο Ηραίῃθη 104668,) 
βοϊῃανηῃδί νϑγίθβ ἔγομη (ἢ 6 σοπηπιο. Οἢ6. ΟΟΟΙΒ 
{Π|η1κ8 (Πα ἀδικ. τα]δίθϑ ἴο σϑῃθγαὶ 8η4 ρϑγβϑοῃαὶ 1ἢ- 

ἘΞ Μδηγ Μ55. δηὰ δίδει οἱ (ἢ ἐν ; ῬασΡ8 δχ εἰηθηἤδ( 06 ; 
ἴον (8 οομληλοη χεβάϊηρ' δανοῦγβ πιοῖε οὗ ἴῃς Ηεἰϊεη δι 168] 8.}]6. 

1 ατοιίυβ γοιρδυκβ, {παῖ δυο 15 1Π6 ι.ι986 οὗ ἀδικεῖσθαι ἴῃ ΡΙαίΐο 
δικὶ Μεχδηάοσ, ἔρομι (ἰϊ ἰαίίογ οὐ τιροι Κγϑιδα εἰΐα8 ἐ Οὗτος κρα- 
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811 δῃά ἰΠ)υΓΎ ; ἀποστ., ἰ0 ᾿ΠΊΌΓΥ ἴῃ ργορογγ. εγ- 
Ὧαρ58, πβονανοσ, (ἢν Ὀο(ῃ τγοῖογ οί οΗγ ἰρ τῃ6 ἰΔίίογ, 
Δη4 {Π6ΓΘ 15 ΡΟΓΠΔΡ5 ἃ ΟἸΠΠΠΔΧ : ΟΣ {Π6 Ἰδίογ ΤΥ ὕὈ6 
δαάἀφα Ἔχθρθεςα!!γ. 

Ηδφγο ατοίϊ8 σοΙρΑΓο8 1, γν8ἷ48 Αἀν. Ὠιῖασ. Εἰδὼς 
ὅτι οὐ μόνον οἱ ἀδικοῦντες χείρους ὑμῖν εἶναι δοκοῦσιν, ἀλλὰ 
καὶ οἱ τινες ὧν ἔλαττον ὑπὸ τῶν προσεχόντων ἔχοντες, 
ἀνέχεσθαι μὴ δύνανται  Απηά δοἢι|Ζ. οἰῖ68 Ψοβθρῇ. 
Αηι. 15, δ, δ. ἕξιον μὲν ἣν ---οὐδὲ τοὺς ᾿Αραβας ---ἀδίκειν 
μας ἀποστεροῦντας, καὶ πάντα οὐ πολεμίους ὄντας, ἀλλὰ 
Φίλους. Τὸ ψῇϊοῖ 1 δά ἀ Αὐῖ5ι. Εις. ὅ; 10. (ν 6γα 
Πα {ἢππ|5 ἀδβογιθ68 (6 ἐπιεικῆ) ὁ μὴ ἀκριβοδικαῖος ἐπὶ τὸ 
χεῖρον" ἀλλὰ ἐλαττωτικὸς, καίπερ ἔχων νόμον βοηθὸν. 

8. ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε, ὅζο. “ἼΟΏ πιούο ὕογέϊδ, 
860ἃ 1051 Ἰηγονἐϊς ἸΏ) υγίατη," 5 Οτγοίϊιβ ρδγαρῇγαβοβ 
1. Καὶ ταῦτα, ἴογ καὶ μάλιστα, ““Δηά (ῃαϊ,᾿ ἑάφιιθ. 
ΟΥ̓ εἰ}158 Ἰάϊοτι πυαμ ΓΟι 8 ΘΧΔΙΠΊΡ 68: ἃγα δἀἀποθά ὈγῪ 
γγεί(βίοίη δηὰ Κιδιιβθ. [1 ἢδ8 δι }}} 81) 1 ΘΏΒΙνΘ 
8η1 δι ρἢ δίς ἔογοα. 

9. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι. Α ἰγαασιιοηΐξ ἔογιηυϊα ΓῸΣ ““γ6 
οὐρῇ το Κηον." Ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρο- 
νομήσουσι; Ἦδρτα ἄδικοι ἰ8 ἴῸΓ οἱ ἄδικοι, ἱ. 6. ϑιοἢ βοχτί 
οἵ ΡΘΓΒΟΠ8 ἃ5 [086 78ὲ πηρητοηθ ἃ, [1 15 ῃοΐ Π6ς68- 
βάγυ, ἢ τοί 8 δηα Βοβθηῃ).. ἴο 458]0Ὼ ἰο ἰὰὺ (Π6 
ἑαέϊογοηι δισοϊβοδιίίοποιη, ἡασιἐϊοιι, τι ταίδγθησθ ἴῸ 
1(ῃ6 νῖς68 ψῃϊοῇ τ[Π6 ΑΡροβΉ]6 ργοσθθβ ο δημπιογδίθ. 
7 γδίῃογ βθθη)8, (ἢδί ἢ6 ἀλνϑήϑεο ἴο ΙΑ ἀονγῃ ἃ τῆογβα 
Βθπογαὶ ροϑιίοη, ψῃϊοῃ ἢδ ἰηϊγοάιϊισο5 ψι ἢ 6 ἔοτ- 
τυΪα μὴ πλανᾶσθε. 

Α5 ἴο {π6 Ψψογὰβ βασιλείαν Θεοῦ οὗ κληρονομήσουσι, 
(ΠΟΥ σδηηοῖ ἤᾶνα [ἢ6 8Β6η86 ϑογυ6 ἃ ἴο {Πθπὶ ὈΥῪ 
801ὴ6 τροθηΐ [ηἰογργοίογθ, “τυβὲ ποῖ ὃ6 δαἀπρ)ιίιοα 
ἰηῖο [ἢ6 (ἈΠ γβίϊλη βοοϊείν." ἘῸΓ {ΠῸ } ἃγα βαϊά ψῖτἢ 
τϑίδγθηςο ἴο {ἢ056 ῆΟ οσα δἰγοδάγ ( γϑδηβ, δά 
ἴΠ6 σοηΐοχί βῆδθν5 [δὲ [ΠΥ ταυβδὲ 6 υπάογβίοοά οὗ 
(Π6 Ὠδρρίηβϑϑθ οὐδ πα ἴον πιθὴ ὈΥ «68118 ΟἸγὶϑί, 

τιστὸς ἐσθ᾽ ἀνὴρ, Ὦ Γοργία, “Ὅστις ἀδικεῖσθαι πλεῖστ᾽ ἐπίσταται 
βροτῶν. ῖ 

5 Τὶ πιὰν Ὀ6 οὐδογνοά, ἰμαϊ ναὶ 1 γεϑῖαβ δαγα οὗ σεϊδίἰοῃ5 δὶ 
δαγ8 οὗ ΟἸγιϑιδη ὈΓΟΙΉΓΘΏ. 
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οἷ, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 οσυδβίομῃ ΟΥ̓ [Π6 τγογβ οὐ [ἢ 6 
Νον Τεβίδιῃθηΐ, ἰ8 ΓΕρσθϑθηίθα 88 8η ἡπλογὶέαηοο, Ἰῃ 
ὉΓΩΟΙ ἰο ἰηάϊςαία (16 Βῃουϊά 8566π|}) {Π6 σογίδι ΠΙῪ 
1πογθοῖ ἰο ἔπῆοβα ψῆο οὔδοσνα 1ῃ6 σοῃά!οη8 οὗ (Π6 
ΟὨἢ γιβϑείδηῃ σονθηδηί. 

9. μὴ πλανᾶσθε. ἼΠα686 ψογάϑ, βοῃηθ {ΠῚ} Κ, ἃ ἃ 
σθηΘγαὶ δΔαπγοη! 0 ἰο αὐϑίδίη ἴγΟΠ 81, ΟΓ δνοῖϊά 
ΘΝ}! Ἔχδηρῖθ, ΟΥ θανᾶγο οὗ θεϊπηρ ἀδοοϊνοά Ὀγ [6 
ΠΡΌ Υ δχίθπαάθα Ὀγ {Π6 τηδρ]ϑίγαϊα ἴο βοῖῃθ οὗἁὨ (6 
ΤΟ] ον ηρ 581η8. ΑἹ] ἐπ 686 βϑι θαυ ΠΟ 8, ΠΟ ΘΨΘΓ, ΔΓΘ 
ἴοο Δ] ΓΑΓγ. [Ιζ 15 ἃ ἠογηιμία, (ῃ6 ἴογεοθ οἵ ψῇῃὶοῇ 
τοί. 1,85 ψ 6}} Π]υϑίγαιοα {Π18 : ““ δο]εῖ ἢδο Ρτω- 
ἰαϊϊοῦα πἱἱ (γιβίαβ, αὐ [μις. 2], 8. οἱ Ῥ40}118, υἱ 1ῃ- 
ἔνα 1δ, 88. (αἱ. 6, 7. Φδοοῦυβ αἰοηὰθ 1, 16. ᾳυοίία8 
δαυμα ἀἰϊσίαγι δαηξ ᾳιοα ἱρπογδίατη δῖ ἤθη ΟὔδοῚ- 
ναΐαπ) ᾿παχίπηο 5180 1{ τηδ]ο.᾽ Κγαυβθ δρι σοη- 
Ρᾶίθ8 ῬΒΠδποη: Μηδὲν πλανῆθης᾽ ἔσται καἀν Αδου 
κρίσις Ἥνπερ ποιήσει θεὸς, ὃ πάντων δεσπότης. 

9,10. Ου {6 5η5 ψ ἢ] ἢ (ἢ6 ΑΡοϑβί]6 ἢονν ῥγο- 
Π66ἀ8 ἴο Θφημπηογαίαθ, 11 18 τοιῃδγκοα γ τοί, {8 
“ΠΟΥ τα οὗ ϑυςἢ ἃ βογί ἃ8 ποῖ ἴο ὑὈ6 υπάοβίοοά οἴ 
-λαδὶξ οὗ αοέίοη, Ἰγαῖ οἵ δοηι6 δἰησίθ αοὲ, Ὁ}1658 ψαβηῃθά 
ΔΌΑΥ ὈΥ ΓΕρΡοηΐδηςσα δηά γϑίου δίῃ. ἡ “Τῆι (ὯΔ 8 
.ἢ.6) ἴῃ ἰανν 6 68}} Ὠϊτὰ δὴ Δ] Ὁ ΓΟ ΟΥ ἃ {πιθοῦ ψῃο 
α5 σοτηπλ 64 ΟὨΪΥ ΟὯδ δοὶ οὗ δ υ] γῪ οὐ {ποῖϊ." 
ΘΌσἢ 5ἰη5 ἃγα ἤποὶν ἰοτιηθα ὈγῪ Αυραβίη ρεοοαία 
-ταδέαηέξα οσοηδοϊοηξξαηι, πιογέϊζογα, χίῶ πὸ ἰοέϊε ρεγὶ- 
πιμηί. Ὑοεῖ οἵ [686 [ἢθγθ ΓΘ σδϑγίδιη Οἤθ8 Οἵ 
ψ ΠΙοἢ βοηὴα ἀοιυδί πισἠΐ οχιϑί, ΕῸΓΣ 5: 016 [ΓΗ ς8- 
ἴοη ψ88 ὈΥ {π6 Ηφαίθηβ βοδύοοὶυ δοοουηίθα ἃ 81 ; 
Δα, ἃ8 ἴο 1ΔοἸΔίΓΥ, ἢ [Π6 56η86 ΨΠΙΟἢ τηιιϑὲ Πογα ὃ6 
δϑδοσιθοὰ ἰο 1{, ν1Ζ. ρδγιο!ρδίιοη ἴῃ 14ο]-βαβίβ, (566 
(6 ποίβ οἡ ὅ, 11.) βοπια πιϊσἠξ δῃὰ αἱά {Π]η1κ 10 ὯῸ 
,81η. ὙΤποτγοίογα {πΠ6 Αροβί!α τρθε]ν ῥτοίδοαβ ἢ15 θηυ- 
ταογαίίοῃ οὗ (Π6 βη8 νι (Π6 οδυςοη μὴ πλανᾶσθε. 
Οη [Π6 ἐόγηιδ Μ ὨΏΪΟΝ ΘΧΡΓΘ58 {Π686 518 1{ Ψ1} οί 

ΡῈ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ [ῸΓ ΠῚ6 (0 ΘΠΪΔΓρΡΘ, βίης 6 [ΠΟῪ 8Γ6, ἴῃ 
ϑθπογαὶ, β0 Π θη αν ψν6}} υὑπαογβίοοα, οἵ, 1 ποῖ, 
ϑοῃ]ευ8. 1,6 Χ. ΠΠΔΥ Ὀ6 σοηβι θα, 

᾿ Πόρνοι, ἔογηϊοδίογβ, τολογ 0 Ή 56 75. ὅδ86 1ῃ6 ποίρ 
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οη ὅ,10. Εἰδολ. 1 ανθ αἰγοδὰγν Ὄχρίαἰπθά. Μοιχοὶ, 
αὐἀμέΐεγεγα. Μαλακοὶ. ϑυςσῖῇ 848 ψεγα οδ θα ὈΥ {Π6 
1, αὐἷπ8 {Π6 γιοΐίοα, ἘΠ 6 οἰησθά!, μαι ΐο 5, ΟΥ σαἰδηη 65: 
88. 18. οἶδαγ ἴγοπι Ὁ. Ηδ]. 7. ἔΓἢιι8 ΟΠ γυϑυϑί. τσ ῃ 
Ἔσρ δίῃ [ἃ ὈΥ ἡταιρηκότες, δηά ΤὨΒΟΡΉγΪ. αἰσχροπα- 
ϑοῦντες. ὅ0 {{Ππὶ {Π6ΓΘ 18. πο σϑδβϑοῦ, ψἱτἢ τς δγτίας 
Τιδηβίαῖογ δηά βοηθ τησάετγῃ (οπιπηοηίαδίοτβ, ἴο υἢ- 
ἀογϑίδηά [Ὲ οἵ 561 ρο]υξίοη : ἱπάθεοἀ (ἢ ἐὈΓΠΊΘΙ 1η- 
ἰογρτοϊδιϊση ἰἱα σσηθγιηεά ὉγΥ {Π6 (οἰϊοσνίπρ, σογά, 
ἀρσενοκοίται, ΜΓῊ ΜΠ ἢ 18 σοι ρ᾽ οἀ ναὶ 185 διἰπεοα 
ὈΥ 4}} ἐο ἀδποίβ {6 ρεεάσγαϑβιβ, [6 αἱσχροποιοῦντες. 

ἼΤΏ686 8ἰη8, [ πηιιδί οὔβογνα, βθθ ἴο "6 οἰαθδθαά ὉΥ 
1{πΠ6 Αροϑι!β, δῃα ἐλῤγοιθθ ἱπίο αιοιρδ; ἃ8 πορνοὶ πὰ 
εἰδωλολάτρα:---μοιχοὶ, μαλακοὶ, ἀρσενοκοῖται --- κλέπται, 
πλεονέκται---μέθυσοι, 7 λοίδοροι, ἅρπαγες. Οπ ἴΠ6 ἴοΓα 
πλεονέκται 1 ἢανα Ὀεΐογα ἰγθαϊθᾷ. Α8 ἰο 1Π6 [ἢγθ6 
ἰαϑέ, ΠΊΕ, μέθυσοι, λοίδοροι, ἀηὰ ἅρπαγες, [ΠΟῪ ΠΊΔΥ 
ῬΕΠΙ: θῈ ρδγδ]εἰθὰ ὈῚ οὖσ ἀγμηλαγάδ, ὀτγαιοίογδ, 
ἰαολσ ματα, δὰ γε ίαηθ. ϑοῖμθ {πῖηκ ἰδ ϑίγδηρα 

{παι τῃ6 ἀτυηκάγα δηά [ἢ ὈγΑ᾿ ΙΓ βῃου !ὰ 6 Ρυΐ οἢ 
{ἢ 6 538π|6 ἑοοϊίης 1} {Πο86 συ ΠΥ οὗ πιαςὶὶ σταδίου 
ΟΥ̓ ΠΊ65, 85 ἰῃ6 ἀῤῥητοποῖοι. Βυΐϊ 88 υἱσὲς ΖὉὸ ἐπ οἶκιδ- 
ἔρον, ἰὶ 18. ΓΑΓΟ ἴο πη ἀγα ΚΟΏη685 τηδἰϊοηἀοὰ τιὶὶ 
νἱ 88 οὗἁἨ ὕπο ϊθαπηθββ, θυ ΠΥ, δηα νἹοΐίθηςα ; ΠΑΥ͂, 
δνθηχίογί οη Δη ἃ γαρδοί(υ ἀγὸ οἴζθη υηϊτοα. Τ 118 δα- 
Ιυϑὲ ἀδ8οτγιῦ68 Οδ.]}Πη6 88 ὈΟΤἢ ΡΓΟΪΌΒ6 Πα γΓαρδϑοίοι!ϑ. 
Βοϑι465, ἃ5 (γυβοβίοιμι γοδγκΒ, ἔῃ8 ΑΡοβι]β 15 ἤθ τ 
ΟἿΪΥ βρεδκίηρ οὗ ἴ[ἴοβα ννῆο ψ1}} θ6 οσοίμαοα ἴτοιι 
{πὸ Κιηράοπι οὗὁἨ ἤρανθῃ, ηοί οὗ ρωηἐβάπιεπέ. ““ ὙὙΏὨε- 
{Π6Γ (αὐαϑ ἢ.6) ἵποσθ ΜΠ Ὀ6 δὴγ ἀϊδβδγθοησθ ἴῃ ἢε]} 
6 ὉΓΘ ἤοῦα Ὠοΐ σοησοΙηθα ἴο ΘΏΔΟΙΓΟ.᾽" Οἡ νοῦ 
Ῥοϊηί 566 ῬαΙον 8 Μογδὶ ῬῃΠΟΒορἢγ. 

11. καὶ ταῦτα τινες ἦτε. ἮρτΓο ν6 ᾿ανθ, 85 ἢοΐ τιἢ- 
ἔρδάυθηο γ, (ἢ6 Ὠδυΐοῦ ἔογ (ἢ 6 τρϑβο ! ]η6. ΤΏΕΓΟ 18, 
ἰηἀοοα, 84 τοίργθησθ (ὁ {ἢοβϑθ νἱοθϑ Ἴοῃβίαογοα 849 
ἐλίΐηρ5. ΟΥ̓ 15 Ἰάϊοπι Κυρκο δάάιιςξββ ἜἼχαιρ]θβ, (6 

κ᾿ ΤΌΣΟΝ ἔστος οὗ (πε τνογὰ 15 1}1υδἰγαϊεὰ τυ ἢ πεοὰοϑ8 π παξθηεδδ, 
δηά υἱἱτἢ ἴοο 11{113 τοραγὰ ἴο ἀδοογιιπγ, Ὀγν ατοῖϊι5 δηὰ Ῥγ εἰδιεἰη. 

Τοῖβ ψογὰ ἴ8, ὈΥ̓͂ ΔῺ ὈΠΡΑΓἀΟΠΔΌ]6 ΟΔΓΟΪ 58Ώ988, Οὔὶἰοα [ἢ 
ἴε ἴεχιὶ οὗ Κύδιια. ; 



1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΓΗΑΡ. ΥἹ. 86] 

πιοϑὲ ἀρροβὶΐε οὗ ψ Ἐ]Οἢ 15. τοσι Ατβίορῃ. Νυῦ. τῆ οτα 
ϑΕΓΟΡΒ8 468, ΟἹ ΓΘΟΚοΟΏΪηρ ὕὉὉΡ [Π6 τΠΒΠΥ ΟΥΙΪηΑ] 
σπαγροθ {πὲ τῖρῃς Ὀ6 846 ἀραϊηϑὲ ἢΐτη, 4448 : 
ταῦτ᾽ εἰ με λέγουσιν ἁπαντώντες, ὅχε. 

11. ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε ἀλλὰ ὄδικαι- 
ὥθητε. Το ἢγθι οὔ ἰΠ656 ψογάβ 18 ἴοο τηοἢ οχ- 
Ρἰαϊηθὰ ἄψαὺ ὈΥ οὖ γοοθηΐ (ὐοτηπηθηΐδίοιβ.Ό. ἢ, 
ἴον ᾿Ἰπηβίδησθ, Εόοβθηῃ. ΓΟ 6Γ8: ““Ὗο ἢᾶνο οδίδϊηοά 
Ραγάοηῃ οἵ γσὺυγ 8ϊη8 ὈῪ οὔ [,ογὰ “6505 (ἢ γῖβί, δὰ 
ὈΥ 18 Τιίνιπα τοὶ ρίοη :᾿ [ὉΓ 80 6 ἱπίδγργείβ ἐν τῷ 
πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμών 2 ΜὨϊσἢ 5 ἀοίηρ' τηδηϊδβί νῖο- 
Ιφηςδ ἴο {Πς ψογάβ, δῃά 8 σοῃίγατΥ (0 [6 νἹον (Δ ΚΘη 
" Αἰϊ ΓΙηΤΘγΓργθίθυβ ἔῸγΓ ΠΘΑΥΥ βανθηΐθθηῃ σδηξῃγ 68. 

15 ποάς οὗ Ἔχρ᾽ δηδίϊοη ἢδά, ἰηἀ664, δα ργοροβοά 
Ὀγ Ψογβί., διιῖ νγὰ8 νγ6}} γτοΐαϊοα ὕγ  Ὁγ. ΝοΣ 
σϑη ἔδθγα, 1 {Π1ηΚ (πού Πβίδηαϊηρ δὶ ΒΟΠ16 ἸΏΔΥῪ 
ὉΓΡ6), Β6 ΒΠΥ αιυσβίίοη Ὀὰϊ δὶ ἰΠ686 ψογάβϑ ἢᾶνα ἃ 
ἀϊγεοῖ τϑίδγθησο ἴο δαρέϊδηι. ΤὨϊ8. ᾿Πἀ664,, 18 ρ]δίη 
ἴτοιῃ [Π6 τη οὗἁἨ δχργαββίοῃ, ἡ ὨοὮ δ᾿] 1ἀ68 το 186 
7όνηι οἵ Ὀδριίϑιη ; Ἐπουρὴ ἔγοθθ (Πη6 οΟἴΠΘΓ ἰδγπΊβ, 
ἡγιάσθητε δΔηὰ ἐδικαιώθητε, ὙὨΙΟὮ ἀγο βυθ]οϊποά, 1( 
8ῃο)]α βοο τπᾶϊ 1Π6 ε7εοῖ5 οἵ Ὀαρίϊβϑηη ἃγε ἐεβὶρ- 
παϊοά, ογ [ σδηηοίὶ δ886ηϊ (0 βϑνϑῦαὶ (πη τηθη- 
ἰαῖογβ, (85: Ψψογβέιι8,) (δας (Π6 ἰδγηβ ἃγτθ ϑψηοηῦ- 
γησμδ; ᾿ῃουμὴ ΤΟΥ 41} αν τοΐδγθησθ ἰο (Π6 ρστὰ- 
(υἱΐου! Γαι Ἰϑβίοη ΟἿ β'η8 δηὰ ἴγθο 7050 Πσδί!οη οὔ- 
ἰαἰηοὰ Ὀγ Οὐγίϑι. Τῆυϑ ΠΟΥ ἅΓΘ, ΝΟΓΥ ῬΓΟΡΟΙΙΥ, 
Κορὶ ἀϊδείηοις Ὀγ ΟΠ γυβοβί. 844, 80. Σφόδρα ἐντρεπ- 
τικῶς ἐπήγαγε λέγων, ἐννοήσατε ἡλίκων ὑμᾶς ἐξείλετο 
κακῶν ὁ Θεὺς, ὅσην ὑμῖν φιλανθρωπίας παρέσχετο πεῖραν 
καὶ ἀπόδειξιν" καὶ οὐδὲ μέχρι τῆς ἀπαλλαγῆς τὴν ἀντί- 
δοσιν ἔδωκεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ πολὺ τὴν εὐεργεσίαν προήγαγε" καὶ 
γὰρ καθαρὸν ἐποιήσεν᾽ ἄρ᾽ οὖν τοῦτο μόνον ; οὐδαμώς, 
ἀλλὰ καὶ ἡγιάσεν' ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο μόνον' ἀλλὰ καὶ ἐδι- 
καιώσε. Απά 80 Τοορῃγαςί, Τοοάοτοῖ, δηὰ (Εου- 
τη θη, ἀπά, Ἰηἀοοά, {ηΠ6 ΟὙτοοκ δηὰ 1 δὔη δίῃ ΓΒ ἸῺ 
δοπ τα ]." 

ἃ Τῃ δοοοχγάδῃςβ νυ ἴἤοϑα νθηθγαῦ]α [ηἰστργείθβ, ἴη6 ρτεαΐ ΒΡ. 
ΒυΠ, ἰῃ δγι. Ἀροσϑῖ. 1. οἢ. 1. ὃ 8. (5 ἀϊδιϊρυ θῃε8. ἴΠ6 ἴθ γΠῚ8 : 
“ 1,αναξὶο εἰρηἰθοιῖ ῥυὶπηδῖ ἃ νἱ 115 μὲν Βαριἰβυγιιτλ ραγρ[ΙΟΏ ΘΠ ; 
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Οτοβῦδοῖ δπά τηοβὲ γτοοθηΐ (ουπηθδηξδίογβ 1πίογ- 
τοῦ: “ Βοά ὈδριΒη1ο0 βιιβεθρίο ρυγῆοαδί!, οἵ βϑαποίογυπι 

7υβιοτυπίαιια οοείαϊ ἀρρτοραῖ οβεϊ8. ὍΠΟΥ τοραγά 
{Π6 (6ΓΠ18 ἃ8 ΒΥΠΟΠΥΙΟΌΒ, ἃηἦ [Π6 ψΠΟΪ6 848 ἱπρογί- 
ἱηρ ποῖ γ ραγάοη οὐ 8} ΠΟΥ σοίογπήδίοη οὗ ἤἢθαγί 
δηᾶ ΠΠἴ6, θυΐ πιόγοὶν (Ποῖ Ὀοΐηρ, βεραγαίθα ἴτοπι 1Π}6 
Ἰογτά οἵ Ηραΐῆθηβ, δηὰ τγοοοὶνοά, ὈΥ Ὀαρίϊ8:η), 1ηΐο 
{Π6 ν5:016 Ομυγοῆ. Βαϊ {{Π}|8 18. τηϑη 6 8{}}7 ΘΧρ] δίῃ- 
1Η9 ΑΝΔΥ ἴΠ6 βίγοηρ ΡἢγαβθοϊορῪ οἵ [ἢ6 Αροβίϊθ. Β6 
τ τϑιῃθηθογοα, {παῖ 1 18 ἢοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥῪ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ 
{86 ψογάϑ ΒΓ ΟΕ] ΔρΡΡ ΙσΔ0]6 ἴο ΘΝΘΓΥ ΠΊΘΠΊΌΘΓ οἵ {{16 
σοηστορδίϊοη ; 10 βρῃ!ῆθβ, ““γ8 αγὰ ἃ}}, οΥΓ ομρἠέ ἐο 
Ῥε," ας. [1118 ἐγτινοίουβ ἰο ἀν 6 }} υροη (8 νϑγὶ8 θ6- 
1ηρ; 811 ρὰΐζ [ἢ ραβί ἴ6ῃ868, βης6 [ἢ6 ΓΘΟΘΠΠΥ͂ ρᾶϑί 8η4 
{π6 ρῥγθβθηΐ 80 υπίία {Ποιηβοῖνθ8, Θβρθοῖα! Υ, ἴῃ {ἢ 6 
δογίβῃ, {π4ὲ δἰ ΕΠἸ|6γ ογ Ὀοίἢ τϊρης Ὀ6 ΔΡΡΙΙΟΔ4Ρ]86. 

Ἔν. τῷ πνεύματι τοῦ Θεοῦ τηυϑὲ πΊεδη : ““ὈΥ [{ε 
Ηοὶν ϑριιῖ ργοσθϑάϊηρ ἔτοπὶ 8η4 ᾿Ἰπηραυ θὰ ἰο ὺ5 ὈΥῪ 
(ὐσοά {μα Ἑαϊῃοτγ." [{18 ψ6]}]} γοιπαῦκεα ὃν ΤἬδορῆγὶ., 
ἀπὲ {Π6Γ6 [8.8η δ᾽] υ8οη ἴο {Π6 [ἢγθ 6 ρϑζβοῃβ οἵ 16 
ϑαογοα ΓΗ Υ. ' 

12. ΤΏ Αροβίϊθ ΠΟ πηαΚ68 ἃ ἰγδηβιιοη ἰοὸ α;» 
οὐδοῦ οἷαδ5 οὗ νῖσε5. ψῃϊοἢ Ὠδα γίβθη διποηρ (ἢ6 (ο- 
αἰ 85. ἔγοπι (ἢ δῦυβθ οὐἉ (ἢεὶγ Οἢτγβιίδη Ἰθογίγ. 
(Βοβϑηπ.) ΤἼδ ἰτδηβϑι θη π88 Ὀθθη τπουρσῇΐ ΔΟγυρῖ; 
Ὀυΐ 6 ταίΐο οὗ 11 15. {Ππ|18 40} Υ ἱτασβδὰ ὈγῪ Κγδιβα 
(ἔοι (6 ] 05): “ (οηίτα οθἃ αὰῷ Ῥαυΐι8 Παροίθηιβ 

“αποιὶβοαίϊϊο ρτεοραγαιϊ οηθτ εἴ αυιδϑὶ Ογμγαι ἰοὨ δι ἢΟὨλ 8 ΡΟΓ ᾿ Γδί δι 
δρίγιτὰ8 Ὠιν!ηϊ, δὰ Ορογὰ θη ζδοϊεμάδ, νἱϊδιηη6 βδηοίδηγ ἀερεπάδιῃ; 
ιδεἰβεαίϊο ἀδηῖᾳι6 ἀιμόγε ᾿ἰ πὰ Ὠεὶ, αὰ0 )Δπ| βαποῖδῃι ν᾽ ἴδηι ἀορεῆ- 
[ε8 σοΟΙΡ] χίἴυΣ, δοβαῖα ἴῃ (ἢ γίβίο νἱἴεο οἴεγμεθ ὑγθλο αἰ ῆοβ οεδῃ- 
δεῖ." Απά βο Ὦν. [βδδς Βαγγονν, οἰϊδα Ὀγ Ὠ᾽ ΟΥ]ΟῪ ; “" ἤδσε δανίηρ; Ὀθθῃ 
γϑϑῃθα ἴῃ Οἢγῖθι 8 πϑίὴθ ἀοῖ, ἴῃ σοηρτι ἢ τ δι 15 βαϊὰ ἰῃ 
ΟἴδοΓ μ]ςθβ, ἀβηοίβ Ὀαμίΐδῃ ἰη ᾿ν}86 Ὠδπηε ; Ὀεΐηρ; }8ι1ξε δηα δ8ῃ0- 
Οβεὰ ἀο δχργεβ8 ἴῆ6 ἔγϑθι "δηθῆϊβθ ϑοσοιῃηρδηυγίηρ; ᾿ῃδὶ Ὀδρῖ!8πι. 
᾿Αηὰ, ἰηάεοά, ἡ ΠΟΓΟΝΟΣ ἃ ρϑηθγαὶ γογἰβϑίοη οὗ βίη, ΟΥ 8 ἔ1}} βαποιὶἢ- 
«οαιῖοθη, ΟΥἹ Ποῃβθογαίίοῃ, δηὰ υϑιΒβορίίοη Οὗ ταθ 5 ρεσβοῃβ ἴῃ Οοα 8 
βίριῃῖ, ἃγα πηθηϊοηθα, παῖ γεπηϊβοίοη οὗ ϑίηβ, πὶ βερδσϑίίοω, Ογ 
ἀδαϊοαίϊΐοη ἀπο Οοα᾿Β ϑεγνίοθ, [δι γεοερίϊου ἰηΐο στᾶςθ, νυ ἢ 8Γ6 
οοηδίρηδὰ ἰὴ Ὀδριΐδιῃ, ἄγ, 1 οοηῃςεῖνα, υηἀογθίοοα ; ἴπογα Ὀεΐηρ ΠῸ 
ΟἾΒΕΙ ΓΘΆΘΟῺ ΟΥ̓Οσοδβίοι ἩΒΘΓΟΪΏ ΟΥΟΪΠΑΥΪν διὰ υἱϑὶδὶγ αοὰ ἀοίὶι 
ἜΧἪΣΟΙς (Βο86 ὈΘηΕΠί8.᾽" 
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ὙΘΠΟΙΊΘΠΓ ΟὈ] υΓραίίοηθ, 46 σαυ818 ΟΓΘΏΒΙ 0.8 ἄδαμα 
4118 τθῦυβ δαπιοπιεγαΐ, ροίογαὶ αυἷ8 ἀοοσίτίηα ἀθ 
᾿ἰρογίδίθ ΟΠ γι βιδπῆ, αυδπὶ ΑΡοβίο! Σ ρσοὸ ἐθιηρογιια 
1ΠΟγιιπὶ σαῖοηθ αἰ ΘΠ ΘΓ σομητηθηᾶδγα σοδοίΐ ογϑηΐ, 
δθυα (οἴ. Ρομι. 8, 4. Οαϊαί. ὅ, 1. 1 Ρείγ, ῷ, 16. 4].) 
εἴ οδ]ςογ : πᾶντα μοι ἔξεστιν, οηιπὶα, 801]. αιιϑο βυπέ 
ἀδιαφέρα, πιϊλὲ ἰϊοϊέα διιηέ. Αα ϑροοϊοβαιῃ ἤδης οὔ- 
7εςεἰοποῖῃ γεβροπάδί: ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει, αὐ ποη 
ογηπῖα ργοδμηΐ; τοοϊὸ φυΐϊάση δα ]ογιδίθιη οἢ γ βι18- 
Ποῖ ρῥγονουβ8, βε4 ἢθο ᾿ἰδθτίαβ ἀθαϑιι ποσοῦ ροίαδϑέ : 
16ηθηαιυ8 Ἰρίἔυγ ἴῃ ΓΕ} ΟΠ] 118 οϑί τηοί8, Π6 ΟΧ 
ἀῦυϑα ἀοδίγιπ)θηΐαπι ΟΥδίῺΓ οἵ {101 οἱ 4118. 

ΒΥ {6 πάντα ἅΓ6 Θν] ἀΘΏΠΥ πηραηΐ “(41 {Π]ηρ5 
ἄογο ἐγοαΐοα οὗ," 1. 6. 41} τΒϊηρ8 ἀδιάφορα, πιραϊα, οΥ 
ἐπ αἐδγοηΐ, δϑρθοῖα! ν τηθδηΐηρ 8}} μιθαΐδ. Ὲ ΙΕ 18 
τΊΡΌΥ τοιμαγκοα ὃν Οτοίϊιι8, {πὲ {Π686 ἃγὰ 50ρ- 
Ῥοβορά ἰο ΡῈ {Π6 ψογάβ υϑεα ὈΥ (ἢοβα (ογ πἰ ἰδ ἢ 8 
ὙΠῸ δηχίοι δ βοιρὶι δα ίδησα ἴο 1η6 (4065 οἔ 
1Π6 τοὶ, δηά, ἴο ἱπάα]ρθ ΒΘ ηβ 8} 1γ, 864 ἴο νἱβ1 [6 
14ο]-[δαϑί8. Τὸ {π|5 (ῃ6 ἀπδιυ67γ (ςουςοά ἴῃ ἀλλ᾽) 
15: “Ὅτι ; 8}} {Π1πρβ αγὸ ρίνθη ἃ8 ἴο 6η]ου, δυΐ, δα. 
ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. ΕἸΧΔΤΩΡΙ68 οὗ ἀλλὰ ἴῃ [Π6 56η86 
ψ65, δμέ, ΤΩ ὈΘ δ6θῇ 1ῃ 1) 6νᾶγ. δηάὰ οοροον. ἀθ 
Ῥατχγίὶου] 5. 

ὃ Μδηγ εηϊῃθηΐ δαυγ Οὐτηπηδηίδίογθ, (ἜβρΘ ΟΣ ἢν ΟἾ 1118. δηὰ 
Τ1οοἶκ6,) ἀπ πιοϑῖ σεοδηϊ ΟΠ 68, δι ροβα [δὶ ἴῃ Αροβίϊα βαὰ ἤδσθ 
Σογηϊοδίΐοῃ ραγυ συ αΥῚῪ 1Ὼ νῖονν, δπα τηθδῃ8 ἴο δγρις, (Παὶ 118 Ἰανγ- 
ἔα] 685 δ Πθν Ρ ὈὉ6 με ΟΥἡ ἃ ἔροιΐηρ ] ἢ [Π6 ἸΔνν ] 688 ἴο εδὶ οὗ 
41] νυ ῃοϊδβογης ἴοοά. Βιυιῖ [Π]8 ΒΕΘΓΩ8 ἃ ΥΘΥΥ δίγαϊ πα ἰηϊεγργείδιίοῃ, 
Με. δδάδ μπέέος δοέἑ : [ἴ Ἄρρθδγβ (8475 ἢ6) αὶ ἴἢ6 3186 τϑδο οι 
᾿)δὰ Δ|1υγοὰ (πεῖς ἀϊδοῖρ]68 ἴο βεηβυδὶ δηὰ 1υϑ([Ὁ] ργδοίίοοβ, Ὀγ αἰἥγω- 
ηρ; (παῖ [Π6Ὺ γε γα ἃ8 γεαυ βία [Ὁ ἴ1π6 Ὀοάγ. 85 τηθαῖ; δηὰ ἰδ, 88 
4}} τωϑϑαῖβ ὑγεγα βεηῖ δηὰ δἰϊοννγθὰ [Ὁ 1ἢ6 υ8δ6 οὗ Ὠδίυγα, 80 ἜΓῈ βθΏ.» 
δῖ14] ἑαυ σθηςθϑ, Οἡ ἴπ6 ϑ881η6 ρτοιηάθ." Τῆδ δητίεηὶ ᾿Οοχημηδῆϊα- 
ἴογβ, ἤονγενοσ, δηά αἰτηοδῖ 8}} (Π6 δδυγ τωοάθυῃ ΟὨ 68, ΙΏΩΓΟ σΙρΉΕΥ 
τηλϊηϊαίη, ἐμαὶ [ἢ6 Αροβίϊβ 88 ἤθ 6 γείδγεηςσθ ΟἿΪΥ ἴο πιϑαέ; ἰῃουρἢ 
ἔγοπι φεπϑμαϊιέψ [6 Αροβί]θ υ ϊοΚὶΥ ρ88965 10 ἴΠ6 Κἱἰπάγεά νἱος οὗ 
ἰειυάο:6. 80 ὙΠΕοΟρΉΥ]. 907. (ἔγτοπι ΟὨγγϑοιῖ.) '᾽᾿Ἐπειδὴ καὶ εἶπε περὶ 
τοῦ πεπορνευκότος, καὶ αὖθις μέλλει εἰπεῖν περὶ αὑτοῦ, παρεμβάλλει 
λοιπὸν καὶ τὸν περὶ τῆς γαστριμαργίας λόγον. ᾿Ἐκ γὰρ ταύτης ὡς 
ἐπιτοπολὺ τὸ τῆς πορνείας πάθος. Φησὶν οὖν, ὅτι ἔξεστί μοι φαγεῖν 
καὶ ποιεῖν, ἀλλ᾽ οὗ συμφέρει μετὰ ἀμετρίας ταῦτα ποιεῖν. Οἔ 
Τγούσγῃ ΟΟμλιηεηϊδίοῦβ 866 ἐβρθοίδ! ν ατοίξιι8, 
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12. οὐ πάντα συμφέρει, ““ 81] ἮΝ ἡ ((ὰ {ποιγβοῖνοα 
᾿πἀ ἘΠ γθη) ἀγα οί ὄχρααϊθηΐ.᾽ Οὐτοίυϑ ραιρῆγα- 
868: “ Αἀδιροηάαπῃ τῃοήυπ: Νοη ΘηΪπὶ ΟΠΊΠΘΠὶ 
501 ΠῚ} (411π| οοπάπῃισογα δι ναἰθ! ἀ1η1], 41185 ΒΡ  Θηἰὶ 
Ὡορ] ρα πο εβῖ, δυΐ γοςΐο 0501 ΓΑΓΙΟΏ18. Νδπ)--- 
Οὐγριι5 οπιιδέμπι οείογηῖς υἱζἱδ απίνεμδι ἡ μοσαα 
ἀεργαυαί." ἩἨταγ (ἔγοιι ἴ[ἢ6 Θοαγὶν (οιμμηθδηίδίοιβ) 
(ἢυ9: ““ΠΕΓΊΠΟΥ ΓὨΓΟΥ 8 βία] ρ-Ὀ]οςΚ ἴῃ {Π86 ΨΑΥ͂ 
οὐ οἴδβοῖβ; 1Ε ΠΟῪ γσῖνα οσσαϑίοη ἴογ ψουηαϊηρ {6 
σοηβείθηςα ; 1 ἐὐρὸὶ Βιπάοσ οἴοῦβ ἰῃ {ῃ6 ΘΟΌΓΒΘΟ οὗ 
ῬΙοΥ ; {π6η, Γπουρσῇ ΓΠΘΥ τηΔῪ Ὀ6 ἴῃ {Πθιηβοῖνοβ ἰἂν- 
[], γοῖ ΓΠ6ῪΥ ἃγθ ἴυ θ6 δρβίδιηβά ἔγοῃῃ Ὀγ σοοά δηά 
ἰοὰβ πηθῇ ; ἔοσ (ἢ γί βείδη ΟΓΥ 15 ἴο Ὀ6 πχοδϑυσοά 
Ἂ8 1Π6 συ]68 οἵ οαἀϊβοδίίοη δηὰ οπαγιγ." ΤὨϊ8 Εο- 
ΒΘΏΠ.. ΘΧΘΟΙΏΡΠ1Η68 ἔγοπλ {Π6 ο486 οὗ Ραιιὶ ἢ: πλ86 1. 

12. πάντα μοι ἔξεστιν. Τα Αροβί6 γορεαΐίς ἰῃ6 
ΟὈ]οοιίοη (4 πηειῃοά οἴδη οσουγγίης ᾿ βδθηῆθοδ δηὰ 
(Π6 Ὀαϑὲ ψγ 6 Γ5), ἰῺ ογάοσ ἴο δῆϑμοσ 1 (ἢ6 πιογα οἷς 
[δοΐυ}}Υ. (ατοῖ, δηά Βοβεημῃι.) 

12. ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπὸ τινος. ΜδΗΥ 
ΒΌΡΡΟΒα ἃ ραγτοποηπιαδία Ὀδοίψαθη ἔξεστι Δηα ἐξουσιασ. 
ΤὮ18, ΠΟΘΙ, 8668 ἴο ὈΘ ἴοο ἔδηςϊ Ὁ]. Τῆα Οοι)- 
τηθηίδίογβ βδθοπὶ ποῖ ἴ0 ρογοδῖνα (ἢ6 ρορυϊάγ :άϊοηι 
Ὑ ὨΙΟἢ ργον8}}5. 1 (ἢ 5 ϑεηΐθῃςθ : ἴοσγ 1{ 185 δαυϊναϊοης 
(ο “1 ιηυϑὲ ποῖ, 1.6. 6 τηιιδί ποΐ, ἄς. Ηργο 
(Π6γθ 18. δβρϑοίδὶ γϑίδγεηοθ (0 8608. } ἴῃ Θδίϊηρ' 
δηα ἀγιηκίησ, ὈΥῪ  Ὠ]οἢ ἢ ἯὮΟ γ16]48 ἴο βυσἢ ἰθρ- 
ἰαἰίοηϑ, ἰο868 ὑπαὶ ῬΟΨΘΓ ον γ Πἰπηβοὶ ἢ ΠΟ ἢ ψγ88 
οοιμ6ἀ ἴο πϊπ Ὀγ (σα, δηά ὑθοοπθβ (ἢῃ6 ὑαβϑβί 
οἵ 5ἷανθβ.1 ὍΤη19 οὈνίουβ ἴγυϊῃ 18 ὉΠΗΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ 6η- 
Ἰαγρθὰ οὐ Ῥοΐϊῃῃ ὈΥ {ῃ6 δησϊοπὶ δηά τηοάθγῃ (οπ- 
ΣζηΘηςθίοΓΒ. 

Τινος 198 Ὠοῖ τη 80} 6 (848 βοίηθ ίδκα 10), μυΐ 
πΘυΐΕΓ, 1. 6. ““ΔηΥ σμοὴ τὨϊηρ (ΠϑπΟΙν, 88 ἑοοά οἵ 
ἀγιηκΚ). 

18. τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἢ κοιλίᾳ τοῖς βρώμασιν. 
ὝΠΙΒ νϑῦβα σοῃ δ᾽ ῃ8 ἃ {ὈΓΓΠΘΓ ΘΧρ δηδίίοη δηᾶ 1{}}.8- 
ἰταϊίοη αἷ (6 βϑῃ(πθηΐ θεΐογα Ὄχργθββεά. ΤὍῇα 
ὩἈΡροβΐο ἤθγα οἰγουτηβογίθθβ [ἢ 6 ΠΡΟΓΕΥ 8 ψὨϊοἢ 
ἢ μὰ ρστγδηίοα μαι (ὨΠγβιδἢ8 γογα ἔγθα, δηά 11}08- 
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ἐγαΐθς. ἢ15 τηδδηΐϊηρ τοῦ (ἢ6 ἀΙβδγοης ραᾶγί8 οὗ 186 
Ὀοάγ, δηὰ {Ππε6|γ ΕΟ ΙΟΉ8. 

Ιη τῃ6 ἤτβι οἰδιβα {Π6Γ6 15 δὴ 61}1ρ5158 οἵ ἔστι, ψΒΙΟΝ 
ΤΏΔΥ ὕ6 ἰδκοη οριίαγίέεν' ἕο ἀνήκει, ““ τὰ ἀδβίϊποὰ 
ἴον." ἔλα ἀδίϊνα (45 Οατοῖ. Ὀὔβοσνθβθ) δηβΟΓΒ (9 
ἐῆο Ηοῦ. 5. Τἢδ 5686, [ΒΘ6Η, 15: ““ ΑΙ] 4|1τηδηΐ 8 γα 
ἀοβιποῖ ἴο [ἢ6 βυδίδηδῃοθ οἵ (ῃ6 Ὀοάγ, δηὰ {6 
Ὀοαγ 15 πΠκον 1856 δαδρίοα ἴο τῃ6 Τοσορίοη ἃπά Π1ρ68- 
(ἰοα οὗ βυςῇἢ ἴοοάβ. Εἰδιίίηρ δηᾶ ἀγιπκιηρ ΓΘ δοίη 
οι πδίυγαὶ δηΔ Ὠδοθββασυ (0 [ἢ6 βυρροτί οὗἉ (Π6 
Ὀοαγ." ΤὍα κοιλία ον! ἀθητ]ν ἀθηοίθβ [ἢ6 δέοπιαοὶ ; 
845 ἰῃ Μαίϊ. 1δ, 17. Μαιῖῖκ 7, 19.. κκο 1δ, 16., δῃά 
αἰ8ὸ ΤΙυσγά. 2, 405. [Ιῃ (ἢθ6 8816 ἘΠΔΏΠΘΓ (ἢ6 Ρ45- 
886 15 ἰδΔίοῃ Ὀγν Ἰπεοάογοῖ, τοί, οὗ, δηὰ 
οἴδοῖβ. ΟΠ γγβοβί. δηὰ {ῃ6 οἵποσς αγϑοὸκ (οιϊηπηδηία- 
ἰογβ ζιορείθοσ ψ ἢ βοῖηθ τ οἄθγ ΟΠ68) (ΔΚ6 κοιλία 
Πρυγδθνο!νυ ἔογ γαστρομαργία, σία. ἘΒιυΐ {Π15 [ΓΟ Β 
ΔΠ ΟὈΒΟΟΓΙΥ ΟΥ̓Υ (ἢ6 ψΠο]6 βθηίθηςθ. Ἐλοβθῃῃ. 
Υ6}} ΒΌΡΡ 168, αἰΐζεσ [ὴ6 ἢγβέ οἰϑιιβ6 : “Ἅ Ϊὴ 86 ἰΐδαιιδ 
πα! ἴδγθηβ οϑί, ϑῖνε οάδϑ δῖίνα πΠοῃ οάδβ ἢος νοὶ 1]᾿υἡ 
οἰδογια) σοηυ8." Τἤθη [Π6 ΑΡοβί]8 8110]01 8 967 
»οδῥέϊοπθηι : “ Ὀὰὲ ΟΟὐ ψ|}}] (5οοη) ἀδβίγου Ὀοΐῇῃ εἶδ 
ΟΠ ἃπά (Π6 οἰδατγ,᾽ 1. 6. ψ}}} βοοῃ ἀδβίγου ἔπ6 θοάγ, 
8ΔΠ4 {ΠΟΓΘΌῪ [6 τιι8586 δῃηά {πΠ6 προρᾶά οὗ οοά ν}}} 
σ6896. [10 15 τρί ν τοεηαγκοά Ὀγ Ὁτοί., {παι {ῃ6 
Ρὕτγροβα οὗ [6 ολμν 18 ἴο Θχοῖίθ υ8 ἴο (ΔΚ ἐῃουρῇς 
ΤΑΙΠΟΓ ἴογ {ΠῚ 8 δέθγπαὶ, {Π84ῃ ἔοσ Ψν αΐ νου ]ά 80 βοοῦ 
Ρογϑῃ δηα οοηα ἴο πουρῇϊ." Ι 

18, τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ---σώματι. Τὴ δὲ 

Ἐ 80 Βοβϑημι.: ““ Ροβῖ ἴδῃὸ σηοτγίαϊθπ) νἱἴδπι 66 οἱἷ8 δος νδη- 
ἀγίου]ο διαρ 8 ορυδ εὐἷΐ ; Οὐδγα ᾿ἷ8 γεῦυ8 ποη πλιὰ π| οδΐ ἐγ θι- 
οηήυπα; εἴ ρΓΑν ΤΟ, ρεοοδηῖ, 41 ἴΔη {118 ταὶ οϑυδβα, 40:8 ἣλ ἤδης 
Βα] 6 ἀπηίαχαι ταογίαἰ θα οθηάαἰἰοηθαι οδαϊῖ, ᾿Ἰηβγέοσί θυ 
«ἀοοοηῖ." 

“ ᾿γῃὶ ἰ8 ϑ514 (οὔϑεγνεβ αγοί.) οὐ αοα᾿δ σαμεῖπρ ἐδ δεὶϊν ἐο ξεαβε, 
δοῖὴθ υπδογοίδηα οὗ [π6 96 οΓ᾽ ἐδε δείϊψν. Βαϊ ἔγοπι ἴΠ6 τευ ῖτ ἢ 5.5 οὗἁ 
ἴδῃ ἀποϊοηΐθ οὐ [8 ρΡᾳ558ρῈ ἰΐ ἀρρεδᾶγ5, [δῖ (ΠΥ Ὀ6]ενθὰ τηθη νου]ὰ 
ἰηάοοα τϑοονεῦ (Πεὶγ Ὀοάΐ68 ; ΟΥ̓ {Πιᾶϊ ἴἴ 18 ἀοε8 ἢοΐ ἔ)]ονν (Πδΐ {ΠΟ γα 
τ ἢ}} Ὀδ ἴῃ παῖ ὈΟΟΥῪ Ραγί8 οβα οἥῇοθϑ γε ἴδῃ ἴο οϑθᾶβ6. Τὸ ψῃ οῇ 
ῬΡύυτροϑα Ρ]αἴαγο θην. ὅΔΡ. 8805: "Αρ᾽ οὖν ἄξιον συνεκτεμεῖν τῇ 
ἀδικίᾳ κοιλίαν καὶ στόμαχον καὶ ἧπαρ, ἃ καλοῦ οὐδενὸς αἴσθησιν». 
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ατίίοτθ. Τῆα [ΟΠ] οσιηρ ΠΠυδἰγαίίοηϑ, ἔσο {π6 Βοδί 
Οτεοῖ πτῖϊοσϑ, ψ1}} θ6 τηογα δρί. Ρ]ιί. ἀς Τρ. ὅδ. 
Ρ. 889 τ. τοῖς δὲ προκολλᾶσθαι, διαύκοντα κατὰ τὰς ἔξυν- 
ουσίας. ΝιοαΙοῆυβΒ ἃρ. ΒΓ. ΑὨα]. 4. Τ᾿ 2, 850. 
(βροακίηρ οὔ 6 6] Προ πηθηΐ Οὗ Αγ οἵβ) ἑταίρα----κολλᾶ- 
ται κνίξει, παθικεύεται. ῬΙυῖ. Απίοη. 66. ἀλλ᾽ ὥσπερ τις 
παίξων εἶπε, τὴν ψυχὴν τοῦ ἐρῶντος ἐν ἀλλοτρίῳ σώματι 
ϑῇν, ἐλκόμενος ὑπὸ τῆς γυναικὸς, ὥσπερ συμπεφυκὼς καὶ 
συμπεριφερόμενος. Ατίϑίοί. ἀ6 Εδρι]. ὦ. καθάπερ ἐν 
τοῖς ἐρωτικοῖς ἴσμεν λέγοντα τὸν ᾿Αριστοφάνην, αἷς τῶν 
ἐρώντων διὰ τὸ σφόδρα φιλεῖν ἐπιθυμούντων συμφῶναι, 
καὶ γενέσθαι ἐκ τῶν δύο ὄντων ἀμφοτέρους ἕνα, Αἰδεη. 
958 Β. προσκολλᾶσθαι, ταῖς ὁμιλίαις. δὸο 4130 ἀν. 
428, 18. βοογί[8 Πρ]1ο[1]. 

17. ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυριώ ἐν πνεῦμα ἐστι, ““ἢθ 
ΠΟ δάδογο ορϑαϊ θην δηὰ ἀδνοίοαϊγ ἰο (6 ν]}} οὗ 
(ἢς [οτά, 15 υπϊίοά 1ῃ Ξργι δηὰ ἀϊβροβιοη. Α 
ΤΩΘΓΟΏΥΓΏΥ ; 88  ΠΘΩ ἐγ θη 8 ἅγα ϑαϊα ἰο θ6 ψυχὴ μία. 
ὝΒοΓΟ ἰ8 ἃ ὑδδυτν δηὰ ργοργίευ ἴῃ (8 οἱθρδηιὶν 
ΔΗ ΘΕ 4] ραβϑαρα Ποΐ ΙΠΓΘΓΙΟΣ ἴο {Π6 ἢποϑὲ ὃχ- 
δίηρ 68 οὗ [ἴ ἴο θ6 οπηά ἴῃ ἰῃ6 Ὀδβί ατοοῖκκ ψγΐογβ. 
Τῆο ἑηζδγθηοος δηα αρρίϊοαέϊοη, ἴῃ ὈΟΓΝ παϑιηῦοΓβ, ἈΓΘ 
ἴοο οὈνίουϑ ἴο Ὠ66ἀ βυρ,Ζοβί(! ο. 

18. πᾶν ἁμάρτημα ὁ ἐὰν ποιήσῃ --- εἷς τὸ ἴδιον σῶμα 
ρτάνει. ἴῃ (6 1ηἰεγργοίδίϊοη οὐ {Π18 ϑεπίθηςα ἰΐ 

18 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο δάνογί (0 8 σεογίδίη [ἀϊοτῃ, ὈΥ ψ βοὴ 
(ΒίηρΒ ἃΓ6 Ἔεχργοϑβϑϑά βσ'θηθγαι νυ, ψ ῃοἢ ΓΘΌΌΪΓΟ ἃ ΠΊΟΓΘ 
δχδοῖ ἀδῆηϊοη, ΟΥ ἤθη αἰέ 185 Ρυΐ [ὉΓ πιανῷ ; οἵ 
ΜΠ 6 8η δοίϊοη 18 πηδδηΐ ἴο Ὀ6 ργϑαϊοαϊβα κατ᾽ ἐξοχὴν, 
δηά οοηραγαίδ. ΒΘΏροϊ ἢᾶ8 ἤοσθ ψ Ὸ2]}} οὐβοινϑθά: 
“ΤΑ 68 βθῃΐθη185 ΣΏΟΓ8 68 ὩΟὴ πιογοβὲ ὑγροηάθ βυηΐ, 
866 βεοιηάιιπη δβυπ)ηηδη) ἀκριβείαν.᾽" Απάὰ ἴἰη εἰΐ8 
νον Κύδυβθ τοΐριϑ ἰο Ηργη Ῥγβῖ. δὰ ΟἸδηδοχῶϊς 
Ῥοοῖ. αποι. Ρ. 17. ἢοίθ. Τῆι, νἤθῃ [{ 18 8αϊἀ (ἢαὲ 
ΘΥΘΓΥ 816 σοΙηῃλ6α 15 ἐκτὸς τοῦ σωματος, 1. 6. ἀο68 
ῃοῖ θεϊοηρ᾽ ἴο, οἵ αἴεςϊ (Π6 "οάγ ; θυΐ ἢ6 νὮο, δζς., 
{18 185 ἴο Ὀ6 υηάοΓϑίοοα οομπραγαέὸ; δηὰ ἐδ5 ἰἴ ἰβ 
τηϑδηΐ (ῃδι ὁ πορνεύων δΘϑροοϊαζίῳ 5 πο ἢ [18 ὈΟαΥῪ ; 

. ἃ. “«Οὐἶπογ 81ηὴ8 πηδὺ θ6 8814 οομιραγαξίυεῖψ ἴο οί 
εἴποι (ῃ6 Ὀοάγ, Ὀυὲ 6 ἰδαΐ σοτηιη!οιἢ ἐογηϊοβίοη 
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ΘδρΘΟΙαἾ γ, δὰ Ὀαγοηά 4}1] οἴπογβ βιημοί δραϊηϑβί, 
ἀἰϑαγαοθίῃ, δῃα 1η)]υγοίῃ ἢἰβ ον Ὀοάγ,"Ἑ νὶΖ. ὈΥ͂ 
Ἰϑίηρ 1 [ῸΓ ΡυΓρΟΒβΘβ ηοἱ Ἰη θη θα ὈΥῪ 118 Μᾶκοσ, δῃὰ 
80 ἢ ΡΌΓΡΟΒΕΒ ἃ5 ἃγθ ΠΙΡΏΪΥ ἰη)υτίουβ ἴο 115 ψ61}- 
Ὀεοϊηρ. 80. {πᾶΐ, δέ αἱ], {ῃθγθ ἰ8. ποῖ 'ηυσἢ ἴο 
ἀδάυοι ἔγομῃ ἐῃ6 σϑῆθγαὶ ροβίζοη ; ἔογ, ἀουθί1685, 
τἤθγα 18 0 ΟἴΠΘΓ 8ϑῖη ὈῪ ΜὨΐοἢ (σοπδιἀθγηρ 4}} (ἢ 8 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘ8, ηπηθα 186 Δη4 τομηοΐθ, ὨΙΟὗ ἀ50.8}}γ 
[ΟΠ]ονν 11) (ηἢ6 υοᾶν 18 80 τηῦσῇ ἰπ]υγοἄ, ὅ8ο [8 
Ρτγονογῦ, λυσιμελὴς ᾿ΑΦροδιτὴ. 

γντἢ {π6 ρίιγαβα ἁμαρτ. εἰς τὸν ἴδιον σώμα, Ἢ εἰἴ8. 
σΟΙΏΡΑΓΟΒ ρᾶβϑαρθ8 ἔτοπ Ποιποβίῃ., 2 βοῆϊη., δηά 
Ιβοογαίθβ,  ψ Ποτα ἐξαμαρτάνειν εἰς σώμα 15 βαϊα οἵ 
δοάοπιψ (ἩὮΙΓἢ 18, Ρογμ8ρ8, ἐποίμαοα ὈΥ 1116 Αροϑεϊβ 
πηάογ (ἢ 6 (ΘΓ σορνεία). 

Οὐ {π6 φϑηθγαὶ βίδίθιηθηί ὕ οίβ. [388 ΔΡΕΓΎ οοπι- 
Ραγοά χρη. Μβῃη. 1., ψἤθγο, ΒρθδΚίηρ' οἵ Ἰπίθπηρθ- 
ΓΑΏΟΘΘ ΖΘΟΏΘΓΔΙΥ, Π6 88 Υ8: καὶ γὰρ οὖν ὥσπερ οἱ πλεο- 
νέκται τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι χρήματα ἑαυτοὺς δοκοῦσι 
πλουτίφειν" οὕτως ὁ ἀκρατὴς τοῖς μὲν ἄλλοις βλαβερὸς, 
ἑαυτῶ δὲ ὠφέλιμος" αλλὰ κακοῦργος μὲν τῶν ἄλλων, 
ἑαυτοῦ δὲ πολὺ κακουργότερος" εἴγε κακουργότατον ἐστι 
μὴ μόνον τὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ φθείρειν, ἀλλὰ καὶ τὸ σώμα 
καὶ τὴν ψυχὴν. 

Ὁ “4 ἘγεΥῪ ΟΥ̓ΠΘΓ 3ἴη (ἴ0 186 ἴΠ 6 ννογά5 οὗ 5144.) πούνενον Ἰη) ατϊουδ 
ἴο 1ῃ6 Ὀούγ, ἀο68 ἢοΐ 80 ᾿μῃητηοαϊαίο!Υ αἰδῃμοηουγ δηὰ ἀἴβρταος ᾿{, 4068 
Ποῖ 80 ἀΐγεοῖν ἀεβίνου [5 υηΐοη νυν (Π6 ΠΟΙῪ θοάγ οὗ Οἢγίοῖ, Αηά, 
τηούθονογ, {πὸ Ὠοαγ οὗ ἴΠ6 ἐὈΓΠσΔῖΟΣ 18 ρϑοι ΔΑΣῪ οοποεγηθὰ ἴῃ 
τηϊηϊδιεγΐηρ, ἴο 18 οὐνῃ ρο]]τοη δπὰ αἀἰϑαγαος." 

{ Τὸ ν μος 1 δαὰ Ῥο]υχ 6, 127. αἰσχύνων τὸ σῶμα, τὸ σῶμα 
ἐκδεδώκων εἰς αἰσχύνην. Μυβοηΐυ8 ἀρ. δῖοΌ. ϑεῖτη. 89, 14 βεηᾳ.- 
ἐγὼ δὲ ἔχω μὲν λέγειν, ὡς πᾶς ὃς τις ἁμαρτάνει, καὶ ἀδικεῖ εὐθὺς, εἰ 
καὶ μηδένα τῶν πέλας, ἀλλ᾽ αὑτὸν γε πάντως χείρονα ἀποφαίνων καὶ 
ἀτιμότερον, ὁ γὰρ ἀμαρτάνων, παρ᾽ ὅσον ἁμαρτάνει, χείρων καὶ ἀτι- 
μότεροτ" ἵνα οὖν ἐῶ τὴν ἀδικίαν, ἀλλ᾽ ἀκολασίαν γε πᾶσαν ἀνάγκη 
πάντως προσεῖναι τῷ ἡττωμένῳφ αἰσχρᾶς ἡδονῆς, καὶ χαέροντι τῷ 
μολυνεσθαι ὥσπερ αἱ ὕες. ἴδεδι, ρ. 38. (ϑρεακίηρ; οὗἉ ἰἴο86 ὙΠῸ ἃγὸ 
δοἀυσεοά ἴο πεσγτν Βαυὶοῖβ) ἀκρατῶς ἔχοντες αὐτῶν ἐπείθησαν ὑπ᾽ 
ἀγοίας εἰς αὑτοὺς τὸ ἐξαμαρτανεῖν. 

ἼΠ6 Ρἴνγδδα δἰππὲπῷ αραΐϊπεέ Οὐ Θ᾽5 οὐνῃ Ὀοΐγ, ἰῃ (ἢ 86ι)86 οὗὨ ἐπ- 
7υγὶπρ ΟὨΘ᾽ 8 θοΟγ, ͵6 βεϊάοπι ἔοιιπὰ ἰη {16 (]488108] νυε (ΕΓ, ἀμ δθθιηβ 
ἴο Ὀ6 4η Οτεηΐα] ἰάΐοω. ὙΠυ5 ᾽ς οσσυγδβ ἰῇ ἃ μββϑϑαρα οὗ Μίιάγμςῃ, 
οἰξοά Ὦγ ϑοποεῖίμϑι οὐ [λις 10, 80. Ρ. 279. 

νΟΙ͂,. ΥἹ.- 2Β᾽ 
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19. Τπ6 ΑΡροϑβϑίῖα ἤεγὰ ἰδγ8 ἀοψῃ ἔιοο ἀγρεωπιθηΐς 
Ὀγ νοὶ ΟΠ γιβεῖδηβ οὐρῆς ἴο Ὀ6 164 ο {πΠ6 ργδςξϊοθ 
οὗ σδαϑίν ; 1. ὅτι τὸ σώμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου 
Πνεύματος," ““γ6 ἅτγα ΘΠ] ρῃτοηρά ὈΥ {Π6 ᾿ηἤποηςα οὗ 
{Π6 Ηοὶγν δρινῖῖ, δηά {πογείογα αν ἃ σοιηροία Κπον- 
Ιεάρε οὗ γρῆξ δῃὰ ψτοηρ." 2. “ΟἸγίϑι μαῖἢ ἰδ 
ἀοννῃ ἢ 15 ἰϊδ ἴο ργοσιινα γοῦγ βαϊνδίίοη ; δηὰ {Π͵6γ6- 
ἔογο γα ἃγθ δοιιηά, 48 βογσνδηΐίβ δουρῇς ψ ἢ ἃ ῥγίςο, 
ἰο ρίουγ Οοά ἰη γοιτγ  νθ8, ΌῪ πον] ορθάϊθηςο, θοίἢ 
ἴῃ 8ο] δηά Ὀοάγ, ψηοἢ ἀγο (ἀοὐ᾿ 8." 

19. οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, ἴοι ὅν, ““ ψΠΙΟἢ Βρ᾽ ἢ γα Πᾶνα 
ἔτοπι αοἧ, δηἀ ον ἴο μϊ πὶ. ΗδΙΩΥ 5810} 01Π8 : “Τὸ 
οὐ {ἱιετγείογα γα ψουἹὰ θα υηρτγαίοί! δπά ᾿Π) του, 
1, ΌΥ ἰογηϊσαίοη, ν6 ὀχρο] δὰ ἔγουι γοὰ {π6 ΗΟΪΥ͂ 
ϑΡΙΓΙΕ ; σΌ ΠΥ, ἴοο, οὗ βδογίορσα νου γα 6, ἰο ρυΐ 
ἃ ἰῃϊηρ' ςοηβϑοσγαϊοα ἴο αοἄ ἴο 8η ᾿π]|ρυΓα 056." ὅδ'66 
(6 ΘΧορ]οηΐ ποίο οὗ τ. ὙΠ θΥ. 

10. καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν. Α ρορυΐαῦ τηοάς οὗ ὁχ- 
ῬΓΘβϑίοι ἔοῦ : “"ὙΥἵβ δ΄6 ηοΐ δ΄ γὙοῦγ οὐῃ αἰϑογοίοη." 
(ϑες οι. 14, 7 ὃς 8.) Ριϑοαίου βΌρρΡ 168, Ρ6Γ δηίὶ- 
[Ὠδϑίη : “" δὰ ΓΟ γιϑι 8 δὰ σοῦ 8." Αῃὰ Πα 8υῦ- 
7018: “80 ἰδαΐ ἴο ἀδῆϊε (6 Ὀοάν ὈΥ ἰογηϊςσδίίοη 
15 ἴο αῦυδα ψῇῆδί 185 ποὶ γοῦγ ονῇ. 

0. ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς, “[ἋοΓ γε πᾶν Ὀ66Π ΓΘ- 
ἀθοηιθα δηὰ ἔγοθα ἔγοιῃ 81π δηἀ β8ΟΥΓΟΝ δῖ ἃ ὑγ]οθ. 
ΤΠ τιμῆς 185 ποῖ ἃ ποῖ Ηεῦτγεν με οηδδιη. 45 Οτοί. 
{1 8, Ὀυ 1 [,48 σγοδί οι ρἢ45818,7" Πα αἶν, 88 ἀθηοίϊηρ 
ἐλαέ οἵ τῇ 6 ΟἾΥ Ὀδροίίοη δηά ψ6}} Ὀεϊονεαὰ δοη οὗ 
Οοά, βεηΐ Ὁ ἴΠ6 Βαΐπογ ἰπίο (π6 νου! ἃ [0 {Π|6 νΘΤῪ 
ΡύυΓροβα οἵ ρεοσυτηρ ἢσπτηδη βαἰναῖίοη. Τῆα 56ηιι- 
ΤηΘηΓΙΏΔΥ 06 [Π18 ΟΧΡΓΘΟΒ8Β6 6: “Ὑ6 ἃγο ἰΠοσγοίογα θουπα 
ἴο ἢ]8 8θγνίςθ, 8ἃ8 ἃ Ὀουρῇς 5βἰανα ἴο {Πδὶ οὗἁ 8. ρυτ- 
οὔ Δ86 γ᾿ Οὐ,τοῖ. οὔβογνϑβϑ, ἰπδὲ {Π6 ΑΡροϑι!6 οἵη {Π6 

Ἐ ΤῊ τῆ Αροβιΐα μδὰ Ὀεΐυσε (8, 17.) βαὶά οὗ {{π|| τολοΐίε πιαπ; 
Ὀυϊ ποῦν Π6 ᾿ἰπηϊῖϑ ᾿ς ἴο ἴΠ6 δοάψν, 86 Ὀεΐῃρ' πιογα δοσοιηιῃοάδίοα ἴο 
[86 ρῥτεθθηξ 6886. 

1 Τῆυβ ι(μ6 [,Αἴ8 βαϊ, “" ργείϊο δἴγεγε .᾽" οἵ νεῖ γ εἰ8. οἰΐε8 
δδνογαὶ οχδιηρίεθ, Ὑπογεΐη [ἢ6 ὑνογὰ ργείίο 18 ἰπουρσϊ Ὀγ ἴπ6 οἱά 
ΘΟΠοΙἰδϑῖθ ἰὼ Ὀ6 διῃρἢδιϊςαὶ, ἔῸΓ μγείϊο πιαφηηο. [ἴ ννου]α δρρεᾶγ, 
ἴδω, τμδἴ ἔπε πιαρπο διἰἀοά ἴῃ {πε νυ. ἰ6 ἀογίνοα ἔγοαι [6 τηιγρίη. 
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γίσὴξέ ζγοπι ογοαίίοη, ὈΘοαυ86 (ἢ6 ΟἴΠΟΙ τγᾶ8 ΠΊΟΓΟ Γ6- 
οθηΐ Δη“ βρο6ο]4].᾽" Α γϑπηλᾶγίς ψ ἢ] οἢ β6θῖ9 ποῖ σἤδγδο- 
ἰογ]Ζοα Ὀγν {Π8 υ8118] Δ01Π1Ὺ οὗ τὴ6 στοαὶ (οτῃηπηθηΐδ- 
ἴογ. διιγοὶν {π6 οἵδοσ Ὀθηβῆϊς ᾿αγ8 118 πη 6 Γ νΟΓῪ 
ἴν σγοαΐον' ΟὈ]ρδίΟΏΒ, ἃ8 Ὀοίηρ' 1 ΠΏ ΠΘΙΥ ΤΟΓῈ ΡΓγα- 
αἴοιιβϑ. [πάρε66, οτοδίοη ψιπουΐ τοἀθιηρίοη ψου]ὰ 
ἴανα ὈΘΘΠ γαίποῦ δῇ ουἱέ. 

20. δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑ., ““τηλῖτα 
γουγ δοιίγ βυιθϑεγνίθης ἰο τΠ6 σίογυ οὐ Οοά, δῃὰ Ἰδὲ 
γουγ 6 ἰοηά ἰο [118 ΠοπουΓ,᾽" Βοπι. 12, 1. ἔογ, 
δοςοτγάϊηρ ἰο {π6 5808 Ἰοᾳιθηα!] οὗ {π6 ψγιίογβ οὔ ἢ 6 
Νον Ταοβίδιηθηΐ, {ἢ 086 ἃγα βαἰ ἃ δοξάϑειν τὸν Θεὸν, τὐΐο 
ἄο ιυὐαέ ἐς ασγοοαδίς ἰο ἐΐ εὐἱἰΐ ἀπά σομπδοὶς Γ᾽ Οσά. 
Οοιηρᾶγε Βοηὶ. 4, 10. Αοἴβ 18, 48. 1 Ροεί. 4, 16. 
Ψοῇ. 17, 4. (Κταυβ6.). ὙΠΘορΙΥ]. ψ16}} Ἔχρ]δῖηβ, τὰς 
ἀγαθὰς πράξεις διὰ τοῦ σώματος τελοῦντες, καὶ ἅγιον 
αὐτὸ τηροῦντες, καὶ καθαρὸν. Δοξάϑεται γὰρ ὁ Θεὸς, τὰ 
καλὰ ἔργα ὑμῶν ὁρώντων τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀκολούθως 
δοξαϑόντων αὐτὸν. 

Τῆς ᾿αϑὲ ψογαά8 οὔ {Π6 νϑῦβθ, καὶ ἐν πνεύματι ὑμῶν, 
ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ, ἀτὸ [ἤτον οἱ οὗὨ τῃ6 ἰαχί ὮὈῪ 
Κταυβθ δῃὰ Οτίαβρδοῦ (πα δά Ὀθθη γε]εοίθα ὈῪ 
ΜΠ δηὰ Βρηρθὶ); δυῖ, 1 τῃϊηΚ, ΟἹ [ΠβιἘΕοϊοπί 
σιοιηάθ. ΤΠΘΥ ἅγο οὐηϊτ6α ΟὨΪΥ ἴῃ οἴθνρη ΜδΝ.. 
(δὰ (ἢοβ6 πῃοΐ οὗ {Π6 πηοϑὲ δηῃηςίθηΐϊ), βοῖηθ Ν᾽ δ βί οῃϑ, 
ἃ8 ἴῃ6 ΨΝυΐρ., 14]., (ορί., ἀηά ΖΕ ΠΙοΡ., δηὰ βοιηθ 
1 αἰΐη Ἑαϊῆοτθ. Βυΐ {Π6Ὺ τα ἀοίδηἀεα ηοΐ οηἷΐγ Ὁ 
Δ πη] ΘΉ8Ε Υ ργοδίοῦ ΠΡ 6Γ οὗ Μ55., θαι Ὀγ Ὀοί 
(ἢ6 δγγίας γογβίοηϑ, ΌΥ Οἢιγϑοβῖ., δηα {6 ΟΥΠΟΣ 
Οτγοοκ Ἐδίῃοιβ, δηαὰ 84}} {π6 τοῖς (οιηιπηρηίαίοῦϑ. 
Ιηἀεοά, ἐΠ6 οἰαυβθ βθαῦη8 γεαιγθὰ το σομυρΙδία {Π6 
ΔΉ {Π|6818 ; ἅτινα ἐστι τοῦ ΠοΓΓΕΒΡΟΠΟΙηρ᾽ ἴο ἠγοράσθητε 
γὰρ τιμῆς. ΟΥ̓ [18 ρεηυϊηθηθ88  εἰβ. (Δ δχς}]θηΐ 
)υᾶρα οἵ βυςἢ πηαιΐίθΓ8) Β66Π15 (0 ἤδνα Θδηϊογία θα 0 
ἀουνδί. ΤΠ παίαγα οὐ Υ ρίδη ἴογθ! 45 πλ6 ἰο ΘηΪᾶγρθ 
γι Ποῦ οὐ {18 απ 6ϑ.10η ; Οὔ ον 186 1 ψ οι] ποί "6 
ΑἸ οι} ῸΓ τη6 ἴο 88{1|8[Δσίοτγ!ν σοοοιπέ ἴον {116 οἴη 18- 
βίοη οἵ {Π6 ψογάβ ἴῃ βοῆς ΜΚ. ἀηα Ν᾽ ΘΓβί ἢ β. 

γντἢ ταβροοῖ το {6 δεη86 οὗἩ {π6 ψοιά8, 10 15 ποΐ 
ΥΘΙῪ Ψγ06}} ἜΟχριοββθα ὈγῪ οὔγ τηοάθτη (ὐοιητηδηίδίουϑβ. 

25 ἃ 
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ΤΒυ, ον ηδίΔησθ. Ὠοάανγ. 8δ͵ηά Μδοζκη. τᾶ Κα ἰδ (09 
ἀεπογαί. Τῇ Αροβείθ ἀουῦε]6885 ἰποηἀοά ψῆδε ἢ68 
ΕΔΥ8 (0 θ6 ϑρρ]1εἃ ἰο {6 ς886 οὗ ἰογηῃϊσδίϊοη [δὲ 
τηθηϊ] οη6 4, δδα {Π6 Θχοριϊεηΐ οχροβίτοη οὗ (ἢ γγϑ., 
ἔγοι ἩΒμοηλ ΤἬΠΘορΡγ], 911, ρσίνθε (ἢ6 [ΟΠ] ον ίηρ δοἢο- 
παι. Δείκνυσιν ὅτι οὐ σώματι μόνον χρὴ φεύγειν τὴν πορ- 
νείαν ἀλλὰ καὶ ψυχῇ, τῷ μηδὲ κατὰ διανοίαν μολύνεσθαι, 
Πνεῦμα γὰρ τὴν διάνοιαν ἐκάλεσε᾽ καὶ υν ἐν τῇ καρδίᾳ γὰρ 
μοιχεία ἐν εὐαγγελίοις ἀπηγόρευται. 
με ψοτάβ ἅτινα ἐστι τοῦ Θεοῦ 16 8 δῃ ἢ οἐἰςδὶ 

τορι οη οὗ [Π6 ἴογπηογ καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν. 

ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 

Ῥγοῖῃ ἴῃς ννογὰβ τη ίο ἢ οοη)τηδηοσς [ἢἷ8 σΠαρίεγ ἰΐ 18 ρ]αίη (πα (Βς 
Οοτπιεδπίαδπο (ρεγῖδρο ἴῃοδα οὗ {πε Ῥδυ]ϊηΐδη δπὰ Αμροϊ]οηΐαη μαγ:69) 
βοὰ νυγίἰἴθη ἃ [εἴ ἴοὸ 1ῃ868 Αροοῖΐο, ἰἴὰ σι ΐο ἢ (ΠΟΥ δὰ οοὐδυϊιοὐ 
μΐγα οὐ νατίοιις ᾿ηδλίίεσϑ. δ πον, [Π6Ώ, Ὠγοσθθάβ ἴο δῆθεν ἴδε νὰ- 
τὶουδ αιιοδίϊοηϑ, 1. σοησογηΐηρ πιαέγὶπιοπν, ΟἹ ὙΠ οὮ, 8856 ρρθΘΔ5 
ἔγοτῃ ἢὶ8 δῆϑυον, ΕΓ πρα δγίβεη αἱ σοτίπι ἃ οοηίγονυογαυ, ἤλαὲ 
66 {Π6 ἀἰδετεηΐ ορ᾽ ηϊοβ οὗ {πε ΟοΥπἰἶδπδ οἡ (ἢ ΐθ δυυήεοὶ, ἱα μοὶ 
οἰθδγ, ὙὭογα ννε ΓΘ ῬΟΥΌΆΡΘ δοῖηθ δι οης ἴἰ6 οἷειοἑεὴ Οἰγίεέδιπς ὯΟ 
[οο τπηυοΐ ὀχίο θα πηι γ ΠἸΟΩΥ δηὰ ἰἴ8 προθβοϊϊγ. ΕῸΓ ἴο (8 ἀδὺ ἴδε 
δεννβ Πο]ἀ τῃς ορίπίοη, παῖ ὯὨ6 σὮο, αἱ {πὸ δρὲ οὐ ἔνε Ὑ6815, 
πὶτουῖ θεΐπρ' ρὑγενθηϊοὰ Ὀγ παίυγαὶ ἀεΐεςϊ, οΥ ῥγοίοιιηα β(ιάγ οὔ ἴἢ 6 
δ, ἰδα ἠοῖ οηἰεγεά ἰηΐο τνεα]οοῖς, βἰῃ 8 ρϑίηθι {πε Ὠϊνὶπα ργεςερῖ. 
866 [Κεη..ΑὨι4. υἀδ]8. Ρ. 83. ας. 1. ὃ ὦ. Βιιῖ, ἐνβη διηοὴρ ἴα δ λὲίο- 
ϑορῆετε, ἰὶ δὰ Ὀδοη ἃ «ιοδίίοη οἴϊδη δρίταῖθ, ὑεῖ ΠΟΙ νυ δα πηθῶ 
ΘΌΡ ϊ (0 ΤΩΙ. Τθοδα Ψῃ0 σοηϑβίἀογεὰ πονν πηϊγδοίβ 6 (ἢ ἰειη- 
Ρεγ οὗ νοχγδῃ οὔἴδῃ δζε, ἴον ἱγου]οθοῖθθ, πὰ ἣον ἔγαυρῆι τυῖτε 
ἀληροῦ ἰδ ἴπε οὐποαίίοη οὗ οὨ γθη, σου δε} }εὰ ἢ αὐϑιϊ πε ηοα ἔγοιο 
Ὠχατιΐαρα. Δῃηά {Π|8 δβἰάς οὗ (6 πο νγ88 (κε ὮΥ [γουγς.» 
ΎΠΑ4165, ΑὨτρἤδπθβ, ϑοογαῖθθ, δηαὰ οἵδε. Ὑῆοβθθ, οὐ (6 οἴδποι 
Ἰδηά, γνῆο οοποίἀεγοὰ μυ ]ῖς υἱἱ  ἴν, τηαἰ δίδι δὰ ἰπαΐϊ {Π6 ργοογεδιίοη 
δηά δἀιιοδιίοη οὗ ΟὨΙΪἀΓοῺ τνδ8 ἃ ἀεδὲ τιὴος, ᾿ἶἶκα οἴπον ἐγιῤμέα, τϑὰ8 
ἀυς, δηὰ φῃουϊά ὃς μαϊὰ ἴο {86 μι] }οΚ. ΤΊ ἰβ δά οἵ (π6 ᾳυδϑίξοη ἰδ 
ΔΦΌΪ ϑυρρογίοα ΌΥ δοιῃα αἱεία ἐἰἐμεέταία οἵ Μυβοηΐιι8 δηὰ Ηἱεχοοΐοβ. 
50 Μεπδηί. βᾶυβ: Γαμεῖν ἐὰν τις τὴν ἀληθείαν κακὸν μὲν ἐστιν, ἀλλ᾽ 
ἀναγκαῖον κακὸν. ἈΑῃὰ Μεῖε]].8 Νυμ., ᾿ῃ δὴ ογαϊίοῃ νυ ΐοἢ ἢς Πεϊά 
ὯΒ ΟΟΏϑοῦ : ““ 5] δἷ'πα ὑχοῦὰ ροϑδοηυβ, Οὐυἰτγῖδ8, 6886, ΟὨἼΠ6Β δἃ 0» 
Ἰεβϑιϊὰ σαγεθρῶυβ. ϑϑὰ φυοηίδιῃ ἰΐὰ παίαγα ἰγϑαϊαΐῖ, αἰ δος οὐ 411} 
δα118 οοτητηοάδ, π6ς 5ἴη6 1118 Ὁ}}0 Ὠϊοάο, νἱνὶ ροβϑοὶΐ, δα υἱὶ μεγρείυ 
Ῥοζίυ5 φυὰπ) Ὀγενὶ νο]υρμίαιϊ! σοηδυϊεηἄιιπ)." (ατοῖ, δηὰ βοβεητη. 

Οἱ {Ππ ραγίψ ἴγοπ) ννυῇθηςσα (ἢ ηυσϑιϊοηβ ΕΓ ργοροβϑά, ἴῃς (οι- 
τηδη(δίοτβ ΔΓ ποῖ αυ͵ἱῖο δρτεθῖ, Οὅατοῖ. [ΒΏΚ8 ἴη6 Ερίτέἐθ ννὰ8 οϑολ- 
δἱοηοὰ ὈΥ δοιῃθ (ἀεηϊε οοηνεσίφ νῆο ἀϊεομδεεὰ (8 ουηϊγονοσίοά 
γοϊηϊ τοτὲ {{κὸ Ῥ] ἢ] οϑορἤειβ (Πὰπ ΟΠ σι δη5 : δἰ νυν] ἢ 8οπγδ ννε ϊ- 
ὨιοΔΏ ΩΡ; ΡΟΙΒΟΏ5 (ἀΚίηρ οἤξηςε, δἰ γΓοβδοά {πὸ Αρυβί]α οἡ (᾿ς ὁυῦ- 
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γεαῖ, Ιη Ἀ18 δ βτυευ, ἰΐ Δ Ὺ ὃ6 οὐυδεγνε, [ἢ Αροβί]θ, οοῃϑὶ δνίηρ; 9μῖ- 
τίτυα] (Πἰηρ ἀηά ἴΠ6 Οεϊδιϊλη ΟἸὨυΓοΐ ΓΑΙ ΕΓ (δὴ ρο] Πἰο8] βοοίεῖν, 
Εἶνεϑ ϑ 0 ἢ} δ ἈΠΒΥΡΕΓ 88 ρατι ον νὰ ἴῃ νἱονν ἴμ6 μοσά οἵ τὴς 
ὈΓΓΩΘΙ,, Δ νν88 δβρεο δ] ϑυϊ6ἀ (ὁ {Ππ| [ἤδη 5ἰ(υαι!οη ΟΥἨ ΟΠ γ οι δῇ 
ῬΓΟΐδϑδοῦϑ. 

Οἰδεσβ, 848 Ἐοβθηῃ. δηα ἄγαυβα, (Ὠΐηκ ἢ ἀἰδουδδίοη πᾶ δγίβθη 
ἔγοιη {πε Ψεννβἢ; ΟἸγἰβιϊαηβ, Ῥβειιάο- ροβί!οβ, πο, ονεγ-γαϊίηρ (ἢ 6 
Θχοοίϊθηος ἀπ παρ 581{Υ Οὗ τηδίγ πον, Γεοοιητηοπήδα ἱς ἤγουν ἴΠ6 
ΘΧΘΤΏΡΪΙ68 οἵ 8ι. Ρεοῖογ δπὰὲ δῖ. Μαιηδθ, δηΐ ἰῃδῖ, νὰ ἢ ἃ (δοὶϊζ σδβιγα 
οὗ (186 οεἸ δον οὗ 8(. ΡῬα]. Ηδμησα ἴΠ6 μαγίγ Ζοαὶ οὗ 186 Ῥυ)ηὶ 
νου ἃ οδβὲϊν ἀσὶνα (μθπὶ ἰηἴο (ἢ6 ΘσΟὨΓΓΑΙῪ εχίγαπλθ." 

Οὔ τΠθ686 Ὠγροί,εϑ68 πεῖ ΠΟΥ Γἶβο8 Ὀαγοπὰ ργΟῦΑὈ ΠΥ, ἀηὰ ὈοΓΝ δὲς 
Ρἰαἰπγ ἱποαραῦϊε οὔ ργοοῦ, Νὼγ 1 δηλ ποῖ ἀναγ ἴῃπαὶ (ἢ 6 8Π}8|5 
οὐ Ἐξροϊεϑίδϑίϊοαὶ Η ἰβ[ ΟΥ̓ ΒῈΡΌΪΥ δὴν σογίϑ᾽ ἢ ἰδ ογπγα! οἢ ΟἹ ἴδ 6 δ8ι1Ὁ0- 
ἦδεῖ. ΟΠγγϑοβίοιῃ, ἰῃ ἢϊθ ΗἩογΥ οὐ {8 διιθ᾽]θοῖ, ἀοθβ ἠοΐϊ θηΐετ 
Ἰηΐο [ῃ6 φυδϑίίοῃ ; Ὀυϊ ἢ δδοιηϑ ἴο τ] ηἰς (Πδὶ 16 ψιογῖεϑ ἄγοϑα ἔγΌ τα 
{Π6 οοπφτεραίϊοη φεπογαΐίψ, νη Ὠϊοἢ 19, ῥοῦ αμβ, (Π6 βαξδαὶ ορμἰπίοη. 

ΟΜΈΒΒΕ 1. περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε μοι, ““ 88 (0 Μ|δὶ γοῦ 
ντοίθ ἰο τη6 δυουϊ.᾽᾽ [Ιἡ {Π18 56η86, Κγαιι86 γϑιηδικ8, 
περὶ 15. ἔγΓο] ἜΘ ΠΕΥ 864 1η [18 ΕΡΊΘ116 ; 48 νϑσ. 2ὅ. 8, 
1. 12,1. 16,1. Δηᾶ δα δάάιιοθβ βχδηιρίοβ οὐ {ἢ}}8 
ι.ι86 ἴγοπι Χϑη. ἀ6 ἔορυρ. Ατῇ. 1η1{. ἀπά 1)]οά. δίς, 
245. περὶ δὲ τῆς χώρας, ἥν ἐπίσ χηνται δώσειν, ὅτι πά- 

4 “ Α , 3 4 , 9 } τριον ἐστι τῆς ἕλλησι, μὴ διὰ κακίαν, ἀλλὰ δι᾿ ἀρετὴν 
κτᾶσθαι χώραν" ἰῇ ψΠΪΟὮ ράβθᾶρθ, 88 1ὴ (ἢ 6 ῥγθβθηΐ 
ΟΠ6, ἔΠ6ι6 15 8η 6}}|ρ815 οἵ ἀποκρίνεσθαι. ταιι86 480 
80] Οἱ Π8 ΘΧϑΙΏΡΪ68 οὗ ἃ 58: Π|}|Ὧγ 086 οὗ ἰῃ6 ὧδ ἴῃ [6 
[αιῖη (ἸΔ551ς8. 

1. καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἄπτεσθαι. Οη {Π68 
86η86 οὗ καλὸν ἴπ6 (Οπηπιοηϊαίογβ ἃγα ποί δριθθά. 
ϑοῖηα ἰηΐογρτοί ᾿ἰ ἠοπογίβοιηι, γ69 ρυοίαγα οἐ εαϊηιϊα, 
8 86η856 ΟΠΙΘΗ͂Υ βυρρογίαα Ὀγ (Π6 Βοιηδη (δι Ποἱῖς 
(οιμπηοηίδίοτβ. Τὴ πηοϑέ ϑιϊηθηΐ [πη θυ ργοίθγϑ, ΠΟΓ6 
τρί! γ, δϑϑίση τῃ6 86η56 συμφέρον, οοπιπιοάπηι," μέ ϊέθ ;. 
γ ὨΙΟἢ τᾶν 1ΏΟ]046 [ἢ 6 ποίοη οἵ πιοίϊμδ. ΟΥ᾽ ῥῬϑγῃαρβ 
{η6 Αροβι]6 οἱυ δῆβν ειβ ἴΠ6 φυσϑίϊοη ὙΠ γαΐίδγθηςθ 
ἴο {πΠ6 ψογάβ πογοοῖ, ἀπέχεσθαι γυναικὸς θεμιτὸν ἐστι; ἡ 
ἰο ψϊοῇ {ἢ6 ΓΟΡΙΥ 18, καλὸν ἐστι, “1 18 οί ΟὨΪΥ Ιαν- 
[α], θυιῖ Ἔσχροάιοηϊ.᾽ Τἢδΐ βυςσῇ 18 {Π6 ΑΡροϑβε]θ 8 
ΤΩΘΔΠΏΙ ΩΣ, Κσδιιβα {Π1Πη 8 15 ρἰδίη ἔγομι νοῦ. 20, 28, 82. 
866. ὃς 86. Αῃά ἕτοπι {686 4180 1 18 ον ἄθης {Π8ΐ 

Ἔ ἸῺὴ ἐἸ]υδιγαιςοη οὗ το Κταῦβε οεἰΐεβ Χεη. Μεπι. ϑοοσ. 4. τὸ 
χρησιμὸν ἄρα καλὸν ἐστί, πρὸς ὁ ἂν ἦ χρησιμόν." 
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{Π6 ργϑβϑθηῖ ραβ8ᾶρθ 15 ποῖ ἰο ὃ6 σοηδίἀογοα 845 ςοῃ- 
ἰαϊ πη ρ ἃ πιογαΐ ργϑοορέ, Ὀὰὶ, ἃ8 1ἃ ψογ, τὴ6. οομηδοῖ 
οἵ αὐινϊοπα βυϊϊο τὸ [ἢ 086 {1π|65; δηα {ἢδῖ 1{ [8 ἴο Ὀ6 
πηάἀογβίοοα ηοΐ 80 πγιιοἢ 48 ἐγθδίπηρ {Π6 αι σβίϊοη Μέ- 
πογαϊέψ, ἃ8 δρεοϊαίίψ, ΜῊ ἃ νιον ἴο τολ᾽οῖ σοπαΠΠοη, 
ὉΠΘΓ {Π6 οχἰβιϊηρ οἰγουπγοίδηςσοϑ οὗ {πὸ (ὐοβροὶ, νγὰ8 
ΘΑβἰ 6 δΔη4 ΠΊΟΓΘ 51{40 6. 

Οη {Πα β6η86 οὗὨ ἅπτεσθαι {Π6 (οτηηθηίδίογβθ νΑΡῪ 
1η ορϊηΐοηῃ. ὅδοιπηθ ἴδκα ἴὶ ἕο πηθϑῃ "παῦγῷῳ : Δῃα (ἢ 15 
ἱπέογργοίδίοη 18 ρογ ΠΟΙ Οὐ}. τη ηἰδ! ποα ὈὉγ Κγαιβε, 
Ὀυΐ οἡ νΕΙῪ ἱπϑυίΠοίεηὶ σγουηά8. [{ ἀο68 ποΐ ἔΌΠ ον, 
Ὀδοδυβ6 (6 νογῸ 18 Βοιηθί! 165 τιϑ6ὦ ἴῃ {Π|6 86η86 δτ- 
οΥγἰϊνῖ, ἐοπέαγε, απιρίεοἰΐ, (μαι 1.18 156 σΔη ἦδγε ΔΡΡΪγ. 
Τῆς δε68ὲ Οοιπιπιοηίδίουῦβ τ ρΡΉΕΥ ([ {1 Κ} τεράγαὰ τι 
885 ἰηἰα πα δα Ὀγ ἰῃ6 Αροβί]α ἔῸγ δὴ ουρἢῃθδπηβηι, 16 
ἴογεβ οἵ ψῃιοῦ Οτοῖ., ΥεῖβΒ., Κυρκο, δηά οἴδπογϑβ, 
ἢδνο 1]]αϑγαϊθα ψἱτἢ αἰέορ οἐΐον τη πθοθϑδαῦψ πιϊπμῖο- 
π685. 6 ἴοτγῃ τηυϑὲ ἀπαουδίοαϊν ἀδηοῖα 41} βαχυδὶ 
ἰηίογοουγβα ΨΠ ἃ ψοιηδΔη, ΜὨΘΙΠΟΓ ἴῃ τπϑΓΓΙαρΘ, ΟΥ 
ουΐ οὗ 1. Απά τα τοϑάβοη ΨΥ ἴπ6 Αροβίὶα Ὁἤοβα 
{π6 ψογὰ βθϑιη8 ἴο ἤδνθ θθθῆ, (οι ρ}} ποηθ οὗ (6 
Οοπηπηοηΐδίοῦβ ἈρΡΡΘᾶΓ ἴο οὔβογνα 10) (δι ἢ 18 δάπιο- 
ΠΙΓΟΩ τη]ρ} ΔΡΡΙΥ ποῖ ἰῸ »παγγασο ΟὨΪΥ, Ὀαὰϊ 4180 ἰο 
οοπομδίηαρο, ἀμ 4}1} {ποβα Ποῖ σοηηδο Ιοἢ5 ψηϊοἢ 
ἴοο ἔγϑαυ θην βίοοά ἴῃ {Π6 ρΐἶδοε οὗ πιδί τ πον, βυςὶ 
88 ΜΈΓΘ ἤθη σοπηηοη Ὀοίῃ 1η γθθοθ δηἀ Ἔν γΥ ραᾶγὶ 
οὔ {Π6 εἰν! !]Ζοά ψοι]ά. 
ΤΠ υ86 ἤθγα οὗ ἄνθρωπος ον ἀνὴρ 15 ἰοιηι ἴῃ Μαίί. 

19, 8. δ 8ο: 6 {1Π|65 1η {1|6 (]45816 4] ψγίοτβ. Μδην 
Ιπιογρυθίογϑ, ἃ85 ΒεΖα, (ὑδβαιῦ., δηἀ Ὦγυβ., τσ Εν (1 
{Π10} ϑΒῦρροβα ἰδ 1 056 86χ {π6 οἶον 5 ἱποϊμαοα, 
180, {Π|8 πῆλῪ δοοουηΐ ῸγΓ ἢ 6 σβῆθγαὶ ἰθγη) ἀνθρα- 
πος Ὀοίηρ 864 Ὀγ {6 Αροϑβιῖβ. 

ῷ, διὰ δὲ τᾶς πορνείας. ϑοπ!ο ΜΗΝ. ἰογ τὰς πορῤν. 
μᾶνα τὴν πορνείαν. Βΐ {Π|8 15 Ἔν! ἀΘ ΠΕ 6 ρίοσεά, οἵ 
εα Θηιθηαΐιοη6. 
Τα Αροβεὶα 15 ἐπουρῇῃι ἴο ἤᾶνα τεΐδγθησθ ἴο {Π6 

νΔΓΙΟΙ8 ΚΙηἶβ οὗ ᾿Π]ρΡΌΓΙΥ τηοπιοπρά αἵ ὅ,9. Βυϊΐ 
{Π6γ6 ἸΏΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 Γοίογθηςθ ἴο {Π6 ἔϊοο δθζδς 
Πόσο δανογίοα ἴο. 
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9. ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑ. τ. ἰ. ἄ. ἐ. 
ἘΧΑΙΏΡΙ68 οἵ ἔχειν ἴῃ (ἢ 8586η86 ἴο ἦαῦὺθ ἴπ πισέγίπιοη 
8Γ6 ἴγραιιθηῖ. ΤΙ ἴδγιη 18 υβ6α οὗ δοίῃ βεαχθβ. Οη 
1Π6 δοπέϊπιοπέ Οτοῖ. οἰΐα58 1,δοίδηϊ. : Θιυ!5415 δῆδο- 
[5 1108 ἔγϑβῆδγο ἤθη ροϊδϑβί, σοῃιθοαῦ ᾿Ἰηΐτα ΡΓΘΘΒΟΓΙΡ- 
ἴα Ἰαρτε} ἰοτὶ. Απὰ Οἰιγγίοβιί. : Γάμος, ἀσφαλεία 
σωφροσύνης. Δηά Υείβ. σοηρᾶτοβ Ὠοηγβ. Ηδὶ. Ατϑ8 
ΒΠου. 2, 4. ὁ γὰρ γάμος εὐθὺς καὶ σωφροσύνης δόξαν πε- 
ριτίθησι τοῖς ἀνθρώποις, καὶ οἱ τοιοῦτοι δοκοῦσι τῆς μὲν 
ἀτάκτου μίξεως ἀπηλλάχθαι, πρὸς δὲ μίαν ἀφορᾷν μόνον 
τὴν ἑαυτοῦ ἕκαστος γυναῖκα. 

Ἑαυτοῦ δΔῃὰ ἴδιον ΓΘ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ8 (6 Γη18, Δηἀ 1η4}]- 
οδίθ ργορεγέψ. ψὮΪΟἢ ᾿ηνοῖνοβ {Π6 γοοίργοσαὶ ἄν οὗ 
,“αοίϊέν : διὰ ὈνΥ {Π6 ἰδγπβ γυναῖκα δηὰ ἄνδρα ἃγΕ ΕΧ- 
οἰυάοά «πὰ ἐογοιἀθη ροϊγραπιν δηά σοῃου θ᾽ ΠΔρ6. 
Τα Ψ οἷα 18 ὈΥ βδοίηθ, ψγοηρίν,  {Π|η, τεραγαθὰ 
8ἃ8 ἃ ρογηιδδίοη ἔο πιαῦγν : ἴου 1ἢ18 ννὰ8 σαγίδι ηἱν ηοΐ 
ΠΕΟΘΒΒΆΓΥ, ΠΔΓΡΔΡῈ δεΐηρ οὗ Ὀινίηθ δρροϊηίιηθηΐ, 
Δηὰ βδῃοςοηρά Ὀγ ΟΠ τγίβί. [15 ΟὨΪΚ δη αὐπιοηϊἐϊοη, 
Δηἀ 15 ΤΏ ΘΥΟΪΥ τηδδηΐ [ῸΓ Πο086 ψῃο οαπηοέ Ἰοδἀ ἃ [1 
οἵ υἱγέμοιιδ οοεἰϊδαον. 

8. τῇ γυναικὶ ὃ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω, 
“ρὲ 1η6 Πυιβραηά γϑηᾶοϑσ ἴο {π6 ψηδ {Π6 βοχυδὶ Κι η4- 
Π685 ΨΥ ΠἸΠ ἢ ἰ5 ΠῸΓ ἀπ6.᾽ ὙΤιαὶ βυσῇ 15 {Π|6 τπηοίδ τῇ 
ψΠ]οἢ {86 εὔνοιαν 18 ἴο 6 ἰηϊογρτγείβα, 15 ρα ἔγοπι 
{Π6 ποχὶ νϑθῦβθ. Ομ οδηποῖ μὰ δήπηγο τῃ6 ἀοίΐοαον 
ψΟἢ 1Π6 Αροβίϊα βῆοννβ οἡ {18 88 οἡ 8}] 5310|1}18 Ὁ 
Ροϊηΐ8, ἀηὰ δὲ (6 8816 {[1π|6 "6 ἀϊβρυϑίοα δ {ΠΠ 6 τυαπέ 
οὔ τὸ 1π πιοϑὲ οὗ οὔῦγ (ὐοπὶπηοηΐδίογα, 0 ΟἿ 5:10 ἢ οα- 
σΔΒΙΟἢ8 ἴδ Κ6 Δ ΟΡρΟΓΓΙΠΠΥ ἴο ον σν Θ᾽ ἃ5 ΨΠἢ 
ΔΠ1ἢ γα ἰορσρίῃοι ἔγοπι {Π6 στοββοϑί ΠρΌΓΙ(1658. οὗ 
6 δηζίθης ψογ ἃ. [ἢ οπα {πϊηρβ, πονονογ, {ΠῸῪ 
ἴᾶνθ ἄοπο γρ ΕΎ, ὨδιλοΪγ, 1 ΠΟΙΙΟΙΏρ᾽ 51Π}}18 6δἰι- 
ΡΠ ΘΠ 815 ; 88 ἴῃ ἨοΠΊΟΓ: Φιλότης" Ρ]υἷ. φιλοφροσύνη: 
ΔηΔ ἴῃ οἴποῦ ΨΓΙοΓΒ χάρις. ΓΉΟΥ 150 Ποίς ἃ ἰὰνν 
οἵ ϑοίοη ; τιμὴ τις ἀνδρὸς αὕτη πρὸς σώφρονα γυναῖκα 
καὶ Φιλοφροσύνη. δαϊιοοίίροηῃ τϑιᾶγκβ ([Π6 τ156 οὗ [6 

ἃ οι, πον δ δηἱηρ; (6 τε Πηθπηοηΐβ οὗ βοῦ)θ ΟΥ 168, ͵8 8]] 
{πδὶ ἰ6 ΠΟΙ. Ὠλεβηΐ. 
ἱ 1 δὰ Ἡεγοὐοί. ὅ, 40. πάντα ὅσα νῦν παρέχεις παρέχε.- 
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Βὶ ΠῚ] 8 ἰοση ὩΘΌΤΓΙ, ν Ὠϊοἢ δἰ ρη  ῆθβ ὈΟΓἢ οογοιμδιέμδ 
δΔηά οὔὲοϊμπι. Ἠδ τοίειβ ἔοῦγ ἐχδϑιηρ]68 ἰο Βιιχίοτ 8 
1,χ. δηὰ ϑεϊάθη ὕχον. Ηθῦγσ. Ἴοὸ ψῇοῇ ΤΔΥ ὃδ6 
δἀάορα βοιμοίῃϊηρ ΠΊΟΓΘ Δρροϑιῖθ ἔτοπι δ]. ὙἹῖ. 
Ργίῃ., ψἤθγο 11 18 τηϑηςοηδά {παι ῬγΓΠαρΌΓΩ5 ἀ6- 
οἶδγοά ὑπαὶ ψ ἤθη δἀπη θα ἰο νίαν (Π6 ἰηΐογηδὶ το- 
βίοηβ, δα 988.) (γα ἢυΒΌΔη 45 Ραηβηθα τοὺς μὴ θελόν- 
τας συνεῖναι ταῖς αὐτῶν γυναίξιν. 

Τἤοτα ἰθ ΠΟΙΘ ἃ βϑοπιενῆδί ΓΟΙΠΔΓΚΑΡΪΘ νΆΓΙΟΙ8 
τοδάϊησ. Αδουξζίνεϊνο Μ85., {Π6 νυ]. δηά ΑἸ ͵ ορ. 
Ψειβίοηβ, (Ιθ., Οτίρ., δηά ϑοηθ [},Δ411ὴ ἘδιἤοΓβ, 
Τοδό ὀφειλὴν ᾿πϑἰοδὰ οἵ ὀφειλομένην εὔνοιαν. Απά {ἢ}18 
τοδαϊηρ 88 ργοίοσγθά Ὀγ ατοῖ., ΜΙ], δηὰ Βρηρεὶ, 
δηα π88 ὕδθῃ τγοοαϊνοά ὗν Κγδυ86 δηαὰ Οτίθβϑῦδοῇ ; 
θυΐ, 1 τηϊηκ, οἡ ᾿ηϑυῇῆιοϊσηὶ ργουπιῖ8. 786 οδίεῖ 
διραιηοπί [ΠΘΥῪ υ86 19, [η΄ {Π6 οἷά γρδάϊηρ 866 π|8 ἴὸ 
Ὀ6 ἃ ρίοἑς οὗ ὀφειλὴν. Βαϊ [ἃ γτοδάϊΐηρ' βιρρογίβα Ὀγ 
ΒΟ ἢ 5] ΘΏ ΘΓ Δ ΠΟΥ 1168 18 ἴο Ὀ6 ργείογγοα οἡ ἐλαέ 
Ρτιηςοίρίο, [η6 7αοέ οὐρ[ βυτοὶγν ἴο Ὀ6 πδά6 εἶδαν. ΝΟΥ 
1Π18 1 Δρρσγθῃβθηά ἰ8 ἤδγθ ἢοΐ 16 888 : [ὉΓ ὀφειλὴ 
80 ΟἸΟΒ6Ιν σογιβροηάϑβ ἴο ἴπ6 ννε]}- ΚπΟ ΘΧΡΓΕΒ5ΊΟῊ 
ἀεδιέωπι οοη)ι ναί, (δι [ἴ ΔρΡρΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 ἐδ ἀνα δἴο65, 
τοσοϑάϊηρ ἔῸπ| 8οη6 ἴο Ψῃοπὶ (ἢ6 ΤΑ. ρἤΓΑ56 νγἃ8 
[114 Γ. Ὅἴἅ.εκε πὰ 1ἴ, ἴοο, Θβρϑοῖδι νυ 1η βυςἢ ΜΌΝ. 88 

ἢανα Ὀδθη ἰδηηρογοά ψιτῃ ὈΥ (οτγθοίογβ ; δηά ἊἼογ- 
(4 1} }} τὴν ὀφειλὴν 18 ἃ τυ οἢ θαυ ρἤγαϑθ. Τῃο ἴγο- 
ΠΌΘΏΟΥ οἵ (Π6 ΘΧργαβϑβίοη ἀδθδέέμηι οοηγ)ιβαΐθ ἴῃ 1, Δτ]η 
Ιυ8ὲ ψοάκοη τΠ6 δου ΠοΓὙ οὗ {πὸ περ. δπὰ {86 
Παὐΐϊη Ἑαΐίδογα, ΜῆοῸ ΟΠ ΠΥ ἰο!]ονοα τ, 1 τηιϑί, 
[ὩΟΓΘΟΥΘΥΙ͂, σογγοοῖ 8 τη ἰβϑίδίοιηθηΐ ψὨοἢ 49 θοῇ 
τηδάθ ὈΥ Κταυβα [ἢ ϑ0πηηηηρ ὉΡ ἴπε6 αν ἄθησο [ῸΓ 
ὀφειλὴν. Ηδ 58γ5, {πὶ Ολγῳϑδοδέ. 80 τοδάβ 1η ἢ18 (στ)- 
ΤΠΘΏΤΆΓΥ (πιοδηΐϊηρ ἢ15 οηι) - ΝΠ οὮ ἷ8 ποῖ γα. 
1 Κτναυβα δὰ δχαιηϊηθά {Π6 ψογά8 {ποιηηβοῖνοϑ, ῥ. 
858, 8. 6 ψουϊὰ πᾶν 866 ἰῃδὲ {Π6 ψογά ὀφειλὴν 
ΟὨΪΥ ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ ἢ15 αγαρῆγαδο, νὶΖ. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ 
ὀφειλὴν τὸ πρᾶγμα ἐκάλεσεν, ἵνα δείξῃ μηδένα κύριον ὄντα 
ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἀλλήλων δούλους. Ἐ Ὁ Ιοῦ {ποτρίογο 

Ὁ 80 ΤἸὨΘΟΡὮΥ. 41. “Ὅτι ὀφειλὴ καὶ χρέος ἐστιν ἡ πρὸς ἀλλήλονε 
εὔνοια, νῦν δείκνυσιν. 
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ΒίγοΠ ρον σοη γη1δ τιν βμδριοίοη, ἰπδὶ ἰξ 8 αἱ ἃ ρίοδ8. 
Τηδὲ ΟΠ γυϑοβί. ἀἰἀ ποέ τϑδᾶ ὀφειλὴν ἰΒ σαγίδίη, ΤΤΟτ, 
{Π6 σοι] θη σ ηρ' ψοΓά5 οὗ Π18 Ἔχροϑί(οη, ΠΘΓΟ ἴ{ 18 
Ὀἰδιη τἢδὲ ἢ6 αἰά τοδά ὀφειλομένην τιμὴν, ἩΠΙΟΝ πρὶ 
Ὀ6 ἀοίδηἀεοά, ΨΘΓῈ 10 ὨΘοθϑβασυ. ἴὕπάεογ {Π686 οἱτο 
Ουπηδίδης68, {Π6 ἔδνν δ ΠΟΥ 1168 ἰπ ἔα νοῦ Οὗ [ἢ 6 ΠΟῪ 
τοδαίηρ Ψ1} Ρ6 οὗ [1116 ψεῖρῆξ, δηά Π6 οΪἀ οἤβ υτυβὲ 
Ὀ6 γαϑίογθα. [ηάββα, 1Ὁ 18 βιρροτγίοα Ὀγ ἱπίογηδὶ 88 
611 48 δχίθγηδὶ δνϊ 666, βίηδβ ἰῇ 118 83} 16 δηά 
ππαῇδοίοα ἀ6]1᾿σδον 10 πχυδὲ 6 {Πουρ ς 5 ΓΟΏΡῚΥ ἢ 8- 
ταοίογιϑιῖς οὗ 16 Αροβίϊθ, ὙΠδγΘ γα, ἸΏΟΓΘΟΥΘΓ, 
ὨΠΠΊΘΙΟΙ8 (Ἰαβ81081 ραβϑβᾶρθβ δά ἀμῃοοα ὃ. Υ᾽ εἴ8.. 4] 
ὙΠΙΟἢ, ΠΊΟΓΘ ΟΥ 685, σοπῆσγι οὐ {Ππ8ίγαῖθ ἐλὶσ γοδά.- 
1πη5. Τῆαι Δ εῖβ. Πἰπηβο  ἀδοϊάθα γ σάν 1ξ 1ῃ6 
ΡΓΒΙδγΘησΘ, ἰ8 μἰδίη. θη οσ, ἴοο, ΔΓ νοὶ ρηϊηρς {Π6 
δν 6ησ66 οἡ Ὀοίῇῃ 51468, ἀοἰογι 68 ἰῃ 1.8 νουσ. [Ιἱ 
18 (ἢ6 8408) υπάἀουθίθα Υ {Π6 τπογὰ δηϊθηΐ γοδαϊηρ. 

4.. η γυνὴ---ἐξουσιάδει. 'ΤΏ686 ψοΓβ γα ον  ἀΘΠΠΥ͂ 
οχοροθίοδὶ οὐ (6 ἔὈγογ. ᾿Εξουσιάϑειν 5ρηΠῆδ8 έο 
Λλαυθ ροιοον", ὈῚ Ψ ΠΙΟἢ ((ὐγοῖ. 8408) 8 τηοδηΐ οοηιρίοίθ 
Ῥοισον" οὐ τίρ!ι ; βδίηςθ (4445 [Π6 ρσγοαὶ (Ἰν]]18}) “ ἴῃ 
ΤῈ 806 [411 6 ΠΟ ΒΟΟΙΟΓΌΓ 7118 Ρίθηπ τη Πᾶροῖ," νἱΖ. οὗ 
ΔΟΒίδιηἴπρ; ἔσοπι {6 σοπ]υρ4] οι τᾶς. ΤῊΙ8 15 8}} 
ἴηι σὰἂπ ἡδοά οχρ δηδίιοῃ ; ἐπουρῇ (ΟΠ πΙθ ἢ δΙΟΓβ, 
ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ Αὐυρπβίη, Εδί5, ἀη ἃ ΜοΠΟΟΉ., γα ἀΠΏ6- 
σΟΆ8Ά ΓΙ Υ, 4η4 οἴ δΏΒΙν ον, πηυΐθ. Βρ.-Ῥοαγοθβ Π56Γ- 
(ἴοη οὗ [ῆ6 ψογάβ οπέψ δηά αἶδο 18 416 {|ΠΠ ΘΟ Θ5ΒΔΓΥ. 

Ἐ Τῆι 9οβορῃ. Αηϊ. 16, 7, 8. οὐδὲ τὴν ἑαυτῆς θυγατέρα συνοικοῦ- 
σαν ᾿Αριστοβούλῳ θατέρῳ τῶν νεανίσκων εἴα τῇ τοῦ γάμου πρὸς ἐκεῖ- 
νον» εὐνοίᾳ χρῆσθαι. δι 7, 12, 4. ἀλλ᾽ οὐκ ἔγωγε λήθην ποιήσομαι 
εὐνοίας τῆς σῆς. Ὠΐο ΟὨγγεοβῖ, 8. ᾿. δ ». καὶ τὰ ἀφροδίσια ταῦτα 
ἥδιστα καὶ ἀνυβριστότατα, ὅσα γίνεται μετὰ φιλίας τῶν συνόντων, 
καὶ ὅσα μαστεύουσιν εὔνοιαν ἄνθρωποις ἐπῆλθεν. 
1 ΤῊΪδ γρῆῖ, ΟΥ ἀυΐν, Ὀ6 ἰἴ τειηδιηθεγοά, 18 ΟΠ 6 Γεδη τη ἔγοῦι 

ἢ ἴεγπιβ οὗ (Π6 τηδγγίδρα σονθηϑηΐ, δηά 18 Τουιηάθα οἡ οπο οὗ δα 
οἢϊδέ ρυγροϑοβ ννῃϊοῇ τηδυγίαρσα νγὰϑ ἰηϊςπαδα ἴο βεῖνθ, δηὰ ἴο ψῇῃϊοϊ 
{πε Αροβίϊα ἢ π]66}} δανεγίϑβ. Μδοζη., ἴοο, ἸΓΌΪΥ τοιηδυκβ, {Ππὲ [6 
τίσι οὔ ἴη6 ν»]ἕδ ἴο ΠΕΡ Ὠυβθδη 8 ὈΟΑΥ͂ ἰ8 ἃ ρεγίζεθέ τὶρῆέ, Ὀεΐη 
ουπάδα οὐ Πα θη β οὗ πιαγσίαρβ, ΠΑ ΘΙ Υ, ἴπ Ργοογοδίίοη οὗ οἰ ἰ- 
ἄγεη, {ποὶσ ργοροῦ δἀυοαίίοη, αηά ἴπΠ6 μτενθηςίοη οὗ ἕογηϊοαιίοη. Βυΐ 
ἴπεδα θη 8 του]Ἱὰ ἴῃ ἃ ργοδῖ τη ΒΌΓα ὃς ἔγυδίγαίο ἱΓ (6 τα πδλὰ 
ποῖ 8η δχοἰιυιβῖνα σίρε ἴο πον Πυθα ῃ 8 ΡΕΙΒΟΙ.᾽ 

- 
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(δεε (ουπιοη.) ΑΑ νϑγῪ 8|Π|}|}8Γ δχργοβϑϑίοη [οὸ [6 
ΟἿΘ ἴῃ 4ιιθϑίοη 15 86 ὃν Ευγρ. Μοΐ. 280. σ ἤογα ἃ 
Πυξθδηα 18 οΔΠ|]6α δεσπότης τοῦ σώματος. Τὸ νῇϊοῆ 
ΤΑΥ͂ ὃ6 δά ἀρὰ ῬὨΠοβίγ. Αρ. 7, 4. Ρ. 821. τοῦ δ᾽ ἐμοῦ 
σώματος ἐγὼ δεσπότης, καὶ φυλάξω αὐτὸν ἄσυλον. ἼΠο 
Β6ηπ|6ηΐ 866Π8 ἴο 06 Ὀοτγονοά ἴγοπῃ {ἢ6 Αροϑι]θ 
ἤθγ δπά δὲ 6, 19. ϑοβμοορίίῳ. σοιῆραγοθ 16 ιτ186 οἵ 
ΣῪ ἴον (η6 σοη)υραὶ γιρῃῖ. 

ὙΠοοάοτγοῖ ργθῦςγ οὔβαγνοϑ, {παι {Π6 ν δ 8 πηθῃ- 
(ἰοποὰ ἢγεῖ, δῖποθ {16 νἱτίι6 οὗἁ σοῃίθηςσα 18 ΓΠΟΓΘ 
6τρεοίοα ἴῃ ᾿ογ τἤδη ἴῃ {Π6 Πυ5Ρ8ηἋ." 
ΜΙ ΌΥ τσεπλαγβ, ἰἢδὲ ἔγοπι ἤθηοθ 6 ΠΊΔΥ ῬΓΟΥΘ 

16 τη] Ὁ] 688 οὗ ροϊυραογ. (866 [58 ποίβ, [ῸΓ 
(Π6 β8ιιυβίδηςο οὗ ἔμεν ἢθ6 νᾶ5 ᾿πἀοδίοά ἴο (το ] 1.5.) 
Απά 80 Μδοκη. Βυῖ ιἴ νγὰ8 4φυϊϊα ἡδϑάϊθββ ἴο δθῃ- 
ΡΙΟΥ͂ ΔΠΥ ἰοηρ-ἀγανη δγρυμηθηΐ8 Οὔ βιιοἢ ἃ ροϊηί, 
βίηςα {πΠ6 Αροϑι|6, ἐο!] ον ησ [ἢ6 Ἔχϑρ]α οὐ ἢ15 Ὠϊ]- 
ΤῈ Μαβίογ, δυο ΨΊΠΘΓΘ ΤΘΟΟΡΏΪΖΟΒ ΟἾΪΥ ἃ 5ἰηρὶθ 
ψΠο. 

ὅ. Τῆ6 Αροϑβι|6 ἤθγα δρδίῃ δηΐογοεβ (ἢ ἰη]πηοίίοη 
αἱ νεγ. 8., θυϊ ψ ἢ 1Π6 ΠηἰΔτοη, {παῖ {Π6 ἀποστέρη- 
σις Ὀ6 ὈΥ πηυίιιαὶ σοηβθηί. 

ὅ. μὴ ἀποστορεῖτε ἀλλήλους. Ηοτο {Π6 ΑΡοϑβε16 τηο- 

ΔΘΒΕ} οπιὶές Μ᾿ ἢδί ΤῊΔΥ ΘΑ5}}Υ Ὀ6 βυρρ!!εα. (δ66 {86 
Οοιηπηοηίδίοσβ) 16 β86ῆ56, ψῃϊοἢ 18 οὈνίοι!, 19 
γ06}} Ἔχρίαϊπθα ὈΥ (γυϑβοβί. δηὰ ΤἬΘορἢγ]., {η6 ἔογ- 
ἴηογ Οὗ “Ποῖα (ΓῸΪΥ γαπιαγκϑ : Ὅτι μεγάλα ἐκ τῆς ἐγ- 
κρατείας ταύτης τίκτεται κακά. Καὶ γὰρ καὶ μοιχείαι, καὶ 
πορνείαι, καὶ οἴκων ἀνατροπαὶ πολλάκις ἐντεύθεν ἐγένοντο. 

ἢ ἴῃ δχργθβϑβίοῃ εἰ μὴ ἐκ συμφώνου ἴῃ 6 Γ6 18 Δη εἰ- 
|1ρ818 οὗ (ῃ6 νογὺ βυθβίδηϊϊνα. ΤὨδ τι τ ψνΙοἢ {6 
(ὐοπιπιθηίΐδίοΓϑ 8840 ποίῃίηρ.) 18 ἴῸγ κατὰ τι, φιοάαπι- 
πιοίο. ᾿Εκ συμφώνου, ““ὉΥ ἀρτοοπιθηί." ΤἨϊ5 ποσὰ, 

ἈΊΩη νον υἱονν [Π6 ἔο]] νης; ραϑβϑαρα 8 δριἷγ οἰϊοὰ Ὁγ Ἰγείϑ. 
ἔγοπῃ Ῥ]ιιίαγοῖ. γε. (οη). 140 ο. Λάκαινα παιδίσκη (ἃ γοιηρ πιᾶΡ- 
φίοαὰ ὑνοτη8}) πυνθωνομένου τινος, εἰ ἤδη ἀνδρὶ προσελήλυθεν ; οὖς 
ἔγωγε, εἶπεν, ἀλλ’ ἡπὼ ἐκεῖνος οὗτος ὁ τρόπος οἶμαι οἱκοδεσποίνης, 
μήτε φεύγειν, μήτε δυσχεραίνειν τὰι τοιαῦτα, τοῦ ἀνδρὸς ἀρχομένον. 
μήτε αὐτὴν κατάρχεσθαι τὸ μὲν γὰρ ἐταιρικὸν καὶ ἱγαμὸν, τὸ δὲ 
ὑπερήφανον καὶ ἀφιλόστοργον. 
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8Δηὦ «αἶβο τὸ συμφώνον, 15 ουπα ἴῃ {Π|| ἰδίογ ατοοκ 
ΨΓΙΙΘΓΒ; 88 ΡΪυϊ., Αττιίδη, δηῃᾷ ῬΡοϊγθ. ὅδὸο 4130 16 
ϑερί. ἰη (ΟΠ ε6] 7, 15. καὶ γε τοῦτο σύμφωνον τουτῷ ἐποί- 
σεν ὃ Θεὸς" ἤδΓΘ 1 νου] τοδά τοῦτο τὸ σύμφωνον. 
ΤΠ τὸ νν88 δυβοῦδεὰ ὈΥ 1Π6 τὸ ργεσδάϊηρ. 
“ΒΥ οοπδοηΐ (ϑ8γ5 ατοί.) {π6 δὐβίίηθηςε πὶρῃξ 6 

Ροτγροίυϑὶ ; ἴογ υοἱοπέλ ποὺ πέ 1η)εγῖα." Απά {παῖ 
ΒΌΠΗ ΔΒ. ηο6 ψγ88 ὈΓΘΟΙ 864 ὈΥῪῚ [ῃ6 Θοαγὶν (ἢ γὶ5- 
[14Π8, ἰ8 ρ]αῖη ἴγοτῃ {Π6 Εοϊ ϑίαϑιοδὶ ψγιίοσβ. Ὑδὲ 
10 ἀρρϑᾶγβ ἴπαὶ (6 Αροβι]α αἀἰά ποί (Πηκ (ἢ18 Ἔοχρϑ- 
ἀϊδης πῃ 1ἴῃ6 σά86 οὗ 16 (ον Δη8, βίποθ 6 δα άς 
{Ππ6 ἰη]ποίίοη, {πᾶἰ [Π͵8 Ὀ6 ἄοπο πρὸς καιρὸν, ““ [ὉΓ 8 
86ϑ8οὴ (οῃ]Υ).᾽ Ῥαγϑυβ γορϑγβ καιρὸν ἃ8 ΠΡ ᾿ γίηρ 
ἔα [688 (ῃδἢ χρόνον : Δῃά τὶ ρΊ ΠΥ, βίποθ ἴῃ 4|16 Ῥἢγαβθ 
πρὸς καιρὸν ἰἴ 15 αἰ ΨΑγ8 ᾿]ρ]16ἀ {Π δὲ {π6 {{π|6 1 4168- 
ἴοη 6 βῃογί. [πήθρά, 88 ἴο πρὸς χρόνον, ἴ δὴ οί 
ΔΑΓ ἐπ [0 ΘΟΥΘΓ οσσυ8. ΟΥἁ πρὸς ἴῆογα 185 ἴῃ 6 186 
ἴῃ πρὸς ὥραν, 2 (οΥ. 7, 8. Ο4]. 2, ὅ. ἅς. 

κολάξειν τινι ϑ,σϊ 68 σασαγθ, ορογαηι ἄαγε αἰϊοιὲ 
γεοῖ, ἴο ἀειοίο οπε᾽ς ἐπ απὰ αἰξοπέϊοη. [Τι 15 ιι5οἀ Ὁ 
1η6 (Ἰα588:. 4] ψυογϑ, ἔγοηι ἡ ἤθη δχϑιρ]68 ἃ δά- 
ἀυςοα ὃν δύ, εἰ8. ἀηά δοῇ]. [δχ. ὙΠογο 18 ἤθγα πγιοἢ 
ΤΡΟΡΠΕΙΥ δηᾶ ἴογοα ἰὴ {6 ἴδγη, ψηϊοῃ δ είβ. 88 
ψ}6}} Π]υβίγαῖοα ἔγοιη ΡΙαΐ. Ναπι. ρΡ. 69 ο. οὗτος ᾧετο 
ὁ Νουμᾶς χρῆναι τοὺς πολίτας μητὲ ἀκούειν τι τών θείων" 
μήτε ὁρᾷν ἐν παρέργῳ καὶ ἀμελώς, ἀλλὰ σχολὴν ἄγοντας 
ἀπὸ τών ἄλλων, καὶ προσέχοντας τὴν διάνοιαν, ὡς πράξει 
μεγίστῃ τῇ περὶ τὴν εὐσεβείαν. 
ΤῊ Οοπμηρπίδίογβ γοηαγκ, {Πδὲ (15 βοτὶ οὗ 805811- 

ὮδΠΟΘ 88 πη ἢ ρῥγαοίϊ56α ὈΥ 1ῃ6 68, οὔ ργερδγᾶ- 
[΄ἴοη ἴον βοϊδυγη ἔδϑιεναὶβ, δὰ δ οἴϊϑν {{π|ὲ8 ἤθη 
(Π6Ὺ ψ βῃ θα ἴο ἀδσνοῖδ {Πδιηβοῖναβ ἴο τοὶ! ρίουϑ ἀυ 168, 
οἡ Ψῇϊοἢ οσοΑΒ: 008 [Ἀ3(1ηρ;, ἴοο, Ψ)ὲ8 8114} ΘΠ]οΙη6α. 
(866 Εαῦσ. Βι0]. Δηιϊ. ὅ84., ουρῆι. Απηδὶ. ὅδογ., δηά 
Οἶδα ψυυ]Ὲ6 78 γοίογγοα ἰοὸ ὃῪ  ο 1 ἢ) Ὅῆα αἰβδγθηΐ 
ϑοῆοοίβ οὗὨ (πὸ ΒΡ ὈΪΠ8 τθοοηπιθη θα νϑγίουβ ρ6- 
Τὶ ο8 ἰοῦ βιιςἢ νονβ οἵ δῦϑ 6 ησ6 : {πΠ6 ΘΟὨΔΙΏΙΩΘΙ, ἃ 
ἰογτηῖσπῖ; (η6 ΗΠΠ6Π8Δη], ἃ γε. (ὅ66 1ἱρῆι., γ᾽ εἴ8., 
Δη4 ατοί.) Νον νᾶβ {Π1|8 οσυβίοηι ὑπκπονῃ ἴο [ἢ 6 
ΗδδίΠθη8 ; 88 (Π6 σορίοι8 ΟἸαϑβεϊςαὶ οἰϊδι]οη8 οὗ ΥΥ εἴ- 
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(ϑεε (ξουμηθη.) ΑΑ νΘΓῪ 8ἰπ|}}|8Γ δχργοβϑϑίοη [0 [6 
ΟἿΘ ἴῃ 4ποϑέϊοη 18 86 ἀ Ὀγ Ευτγρ. Μο. 250. σ ΠοΓα ἃ 
᾿ὐτναπὰ ἰ8 (4164 δεσπότης τοῦ σώματος. Τὸ ν᾽] ςοἢ 
ΤΩΔΥ θ6 δά ἀρὰ ῬὨΠοβιγ. ΑΡ. 7, 4. Ρ. 821. τοῦ δ᾽ ἐμοῦ 
σώματος ἐγὼ δεσπότης, καὶ φυλάξω αὐτὸν ἄσυλον. ὙΠΟ 
ΒΘ ΠΠ6ηἴ 866Π18 ἴο ὕῦ6 θογγονοα ἴτοπι (ἢ6 Αροϑβι[β 
ἤθτ δπά αἱ 6, 190. δϑομορίί. σοιηραγοβ ἴῃ6 ι.86 οὗ 
ΣῚ ἔογ (86 σοη)υρα!ὶ γιρσῆϊ. 

Ὑποοάογοῖ ργθῦςγ οὔβογνοϑ, {παι {Π6 ψ 15 πη η- 
(ἰοποὰ ἢγϑβι, βίης {Π6 νἱγίιια οἵἁ σοῃιθησα ἰ8 ΠΊΟΓΘ 
6τρεοίοα ἴῃ ποῦ τἤδη ἴῃ (6 Πυϑρδηά." 

ὙΥΒΙΌΥ σεπιάγίβ, ἰῃδί ἴτοπὶ ἤθηοθ 6 ΠΙΔΥ Ῥγονα 
16 υηϊαννἤ!] 689 οὗ ροΐγραιγ. (866 ἢ5 ποΐθ, [ῸΓ 
(Π6 βιιθϑίδηςθ οὗ ψιῇῃϊςἢ ἢ6 858 ἱπάοθίοα ἴο (το! 18.) 
Απά 80 Μδοκη. Βυῖ τ νψὰ8 φυϊϊα ηδράΪϊββϑ ἴο θῇ- 
ῬΙΟΥ͂ ΔῺΥ ἰοηρ-ἀγανῃ ἀγραπιθηΐβ οἢ ϑυοΐ ἃ ροϊηΐ, 
βίης 6 (ἢ6 ΑΡροϑβι]6, ἐο] ον ίηρ {πΠ6 ἀχδηλρ]α οὐ 15 Ὁι]- 
Ὡς Μαβίθγ, βυθοῦ ΨΊΠΘΓΘ ΓΘΟΟρΡΉΪΖΟΒ ΟἾΪΥ ἃ 5ἰηρὶθ 
Ψ 16. 

ὅ. Τῆ6 Αροβί!ε μεγε ἀραίη δηΐογοβδ {ῃ6 ἱπ)] υῃοιίοη 
δ νογ. 8.5 Ὀυΐϊ ψῈ ἢ (ἢ Π᾿πηϊἰδι!οη, [ῃδὲ ([μ6 ἀποστέρη- 
σις Ὀ6 ΌὈΥ τηυζιαὶ σοηβοηΐ. 

δ. μὴ ἀποστορεῖτε ἀλλήλους. Ηρτγο (Π6 Αροβι16 τηο- 
ΛΘΘΕΥ ομιὶές ᾿ δὶ ΤΥ ΘΑΒ}Υ Ὀ6 Βυρρ᾽ε4. (866 {16 
Ο(οπιπηρηίαδίοσβἊ) Τὴ 86η56, ψ ΠΙσἢ 18 οΟὈν!οι!5, [9 
ν06}} ἜΧρ]αἰηδα ὈΥ (Ὠγυβοβί. δηα ΤΠΘΟΡὮΥ]., {πΠ6 ἔοτ- 
ἴηοΓ οὗ σοῦ ΓΓΌΪΥ γοιδγκβ : Ὅτι μεγάλα ἐκ τῆς ἐγ- 
κρατείας ταύτης τίκτεται κακά. Καὶ γὰρ καὶ μοιχείαι, καὶ 
πορνείαι, καὶ οἴκων ἀνατροπαὶ πολλάκις ἐντεύθεν ἐγένοντο. 

ἢ ἴΠ6 ἜΧργθβϑίοῃ εἰ μὴ ἐκ συμφώνου ἴῃ Γα 8 Δη εἷ- 
11ρ518 οὗ [ῃ6 νϑγὺ βυρϑίδηϊϊνα. ΤὮδ τι ( ψ ὨΙσἢ {6 
Ο(οπιπηοηίδίοῦβ 840 Ποί ἢ) 8 ἔοὸγ κατὰ τι, φμοάαπι- 
πιοο. ᾿Ἐκ συμφώνου, ““ὈΥ ἀρτοοπιθης." ὙΤὨ18 νογαὰ, 

ἘΞ ΤΩη νον νἱονν {π᾿ ἔΟ]]οννίηρς; ρϑϑβδρα ἷβ δριἷὶγ οἰϊεὰ Ὀγ Ἰγείϑβ. 
ἔγοταῃ Ρ]ιϊαγοῖ. Ργθ. (οπ). 140 ο. Λάκαινα παιδίσκη (ἃ γουῃρ; πιδῦ- 
φίοὰ ΟΙΏΔῺ) πυνθανομένου τινος, εἰ ἤδη ἀνδρὶ προσελήλνθεν ; οὖς 
ἔγωγε, εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ ἐκεῖνος" οὗτος ὁ τρόπος οἶμαι οἰκοδεσποίνης, 
μήτε φεύγειν, μήτε δυσχεραίνειν τὰ τοιαῦτα, τοῦ ἀνδρὸς ἀρχομένου. 
μήτε αὑτὴν κατάρχεσθαι' τὸ μὲν γὰρ ἑταιρικὸν καὶ ἱγαμὸν, τὸ δὲ 
ὑπερήφανον καὶ ἀφιλόστοργον. 
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8η6 α'5ο τὸ συμφώνον, 18 ἰοιηἃ ἴῃ {Π6 ἰαίογ ατγοοὸκ 
ὙΓΙίοΓΒ ; 88 ΡΙυϊ., Αττίδη, ἀπά Ῥοϊγθ. ὅ0 4130 168 
ϑερῖ. ἴῃ (ΟΠ ε] 7, 1δ. καὶ γε τοῦτο σύμφωνον τουτῷ ἐποί- 
σεν ὃ Θεὸς" ΜὮΘΓΟΙ ψοι]ά τοδά τοῦτο τὸ σύμφωνον. 
ΤΠ τὸ νγὰβ δυβοῦθεὰ Ὀγ {6 τὸ ργθοθαϊηρ. 

“Βγυ οοπϑδοηΐ (ϑ8γ5 τοί.) {Π6 αὐϑίϊηθηςδ πιρῃςϊ ὕ6 
ρογρϑίυδὶ ; ἔοσ υοἱομέξ ποῦ κέ ἱπ)εγα." Απᾶ {Παὶ 
ΒΌΓΟἢ ΔὈΒι] ΠΘησ6 νγ88 Ὀγδοι 864 Ὀγ 1ῃ6 οαγὶν (ἢ γί8- 
(14η8, 8 ῥ᾽ αΐπ ἔγοιῃ {1|6 ΕΟ οβιδϑιίσαὶ συ οτβ. Υοί 
1 ἀρρθᾶγβ {πδὶ (Π6 ΑΡροβι[β ἀἰά ποῖ {1 {818 ἜΟΧρθ- 
αἰοηΐξ 1π [Π6 σᾶ86 οὗὨ {Π6 ΟοΥ Δ η8, ϑίησα π6 δα ά 58 
({Π6 1η]υηοσίίοη, {πὲ {π|8 θ6 ἄοῃθ πρὸς καιρὸν, ““ [ῸΓ ἃ 
β6Ά80η (Ο]ν).᾽ ῬΑγϑθι8 γοραγιβ καιρὸν ἃ8 ᾿Ρ] γἱηρ; 
ἔτ 1688 (ἤδη χρόνον : δῃηά τίρ!Πν, βίπσθ ἴῃ {116 ΡἢΓαβ6 
πρὸς καιρὸν ἴὶ 15 αἰ ΝΑ Υ8 ἱπ|ρ0]16Ἁ {Πδὲ (Π6 {ἰπη6 ἴῃ 411.68- 
(10ὴ Ὀ6 Βῃογί. [πηάήθ664Ὰ, 848 (0 πρὸς χρόνον, ἴ δῖὴ ἠοΐ 
ΔΝΆΓΘ ἰἢδῖ [ἢ ΘΟΥΘΓ οὐοςιγ8. ΟΥἁ πρὸς ἴδῃογα 18 (6 1156 
ἴῃ πρὸς ὥραν, 2 (οΥ. 7, 8. (Δ. 2, δ. ζο. 

κολάϑειν τινι β'ρΏ 68 νασαῦθ, οροῦαπι ἄανὸ αἰϊοιὶ 
γεὶ, ἴο ἀφιοίο οπεἷς ἔδπο απα αἰξοπέϊοη. Τί 15 υϑοὰ ἢ 
16 ΟἸαβϑῖοδὶ ᾿γιῖοτβϑ, ἔγοηι ΟΠ ΘΧΘΙΏΡ]68 ἅγὰ δά- 
ἀυσορα Ὀγ ΝΥ εἴ. δηά δ.ἢ}]. [δχ. ὍὭογα 18 ἤθγα τυ Οἢ 
ΤΡΌΠΟΥ δηὰ ἴογοθ ἴῃ ἰδ ἴδγη), ψῃϊσῃ είβ. ἢ 88 
ψγ6}} ΠΠ ϑιγαῖθα ἔγοιῃ ΡΙυἴ. Ναπι. Ρ. 69 ο. οὗτος ᾧετο 
ὁ Νουμᾶς χρῆναι τοὺς πολίτας μητὲ ἀκούειν τι τῶν θείων" 
μήτε ὁρᾷν ἐν παρέργῳ καὶ ἀμελῶς, ἀλλὰ σχολὴν ἄγοντας 
ἀπὸ τῶν ἄλλων, καὶ προσέχοντας τὴν διάνοιαν, αἷς πράξει 
μεγίστη τῇ περὶ τὴν εὐσεβείαν. 
ΤΠ (οπηπιοηϊαΐοιβ γοιηδγκ, {πὶ (ἢ15 βογί οὗ 840511- 

Ὠθης6 νν»88 τη ΠΟ ἢ ργδοίςθα ὈΓ {Π6 6 ν»}}8, Οἡ ΡῥΓΟΡΑΓἃ- 
τ[ἴοῃ ἔογ 80] θυ ἔρϑιϊναϊθ, δπὰ δὲ οἰῇοὺ (τὴ 65 ψ ῇθη 
ΠΥ νυ βϑ᾽)6 4 ἰο ἀδνοῖθ {πδιηβαῖνθβ ἴο σοὶ ρίουβ ἀυ{168, 
οἢ Ψψἢϊοΐ οσσαβίοη8 ἔαϑίϊηρ, ἴοο, 88 υ8ι14}}γ 6η]οἸη6α. 
(866 Ἑδῦσγ. ΒΙι0]. Δηΐϊ. ὅ84., Πουρῆι. Απηαὶ. ὅδογ., δηά 
οἴπον νσιίογβ τοίογγοα ἰοὸ ὃγ ο1 1) Τα αἰβδγθης 
ϑοΠ 0018 οὗἨ (8 ΒΔ 01Π8 τϑοοηθηάβα νϑγίοιιβ ρ6- 
Τιοᾶβ ἔογ βςἢ νον οἵ δυϑίηθησα : 106 ϑοΠΔΙΏΠΊΘΟΙ, ἃ 
[ογηϊρδῖ; (ἢη6 ΗΠΠ6Π14η], ἃ ψοοκ. (868 Γίρθ., Υ εῖ8., 
δηα ατοῖ.) Νοῖ νβ {18 ουβίοπιῃ ἀπκποψῃ ἴο τἢ6 
Ηδδιῃθη8 ; 88 (πΠ6 σορίοιιβ ΟἸδϑβεὶοδὶ οἰϊδιοπβ οὗ Ἰ εἰ- 
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ϑιοΐη ὙΠ δρυπάδης! Υ ἰεοϑιϊγ. Τῆι ϑ(γοΐ νυ θηθγοαὶ 
ΑὈϑ( θη. 6 ψγὰ8 Θη]οΙησ ἃ ἀυτίηρ {Π᾿6 δηηιϊᾶὶ ἔθδϑε οὗ 
(γος, οδ θὰ τ1π6 (ἰϑγϑα]α, τ] ἢ σοπεϊημδα [ὉΓ ὨΙΠ6 
ἄλγ5." 

ὅ. τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ. ΤΠ6 ψΟΓάΒ τῇ νησ- 
τείᾳ καὶ ᾶτ6 οὔ 64 ἰῃ 51χ υηςῖα] δηἀ δϑοπὶθ οἵα 
Μ55., δῃὰὶ «80 δενειὰὶ Ἐδιίπογβ ἢ ὙΠΕΥ τοῦτα σα. 
Ἰοοιοὰ ὈὉγ ΜΗ] δηὰ Βεηρεῖ, δὰ ἤδνα θθϑη (γονῇ ουὔἱ 
οὗ τπ6 ἰοχὶ ὈγῚ Κτγαυβο δηὰ τι θβθβοῦ ; ὑαΐ, 1 τὨ]ηΚ, 
ΟἿ ἰηβ ΠςΙΘηὶ στουπά5. ᾿πίργηδὶ δυιἀθῆο6 18 ΒΙΓΟΠΡῚΥ 
ἴῃ ἔλνουγ οἵ τἢ6 Ἴσοιηπιοη γοδάϊηρ᾽ ; βίης χὰ Κῆον 
1Π4. ἰπ (ἢδὲ ἀρὸ ἔδϑιιηρ π.5114}]}γΥ, 1 ἢοΐ αἰ ννᾶγ8, δεσοιι- 
Ῥϑηϊοα ἃ τΊοΓ6 (ἤδη ΟΓΟΙΏΔΆΓΥ διίθη 0 (0 ρΓΆΥΘΥ ἀπά 
ΟΕ το] ρίοῦθ ἀυ(165. Βιι! ον 8ἢ8}} ννα δοςσουπὶ 
ἔοτ {ἰπ6 οπιϊβϑϑίοη ἢ Ρατγίϊν, 1 {π0Κ, ἔγοιῃ (Π6 Ὠοπιοῖο- 
ἰοἰδυαΐοη, δηα ραΓΟΪῪ (88 Ϊ σοησοῖνα ἴῃ (6 ο486 οὗ (ἢε 
(οἀ. Οβηί4}.) ἔγοπι ἃ ραγαάὶογέδοδὶ8 ρτοσεϑάϊηρ᾽ ἔγοὰ 
ἀοοίτ 8] τη ἰβαρργεπθηβίοη οὗ {π6Ὸ σοσιπιοη τσαδαϊηρ, 
Οηα 5ῃουϊά, ᾿Ἰηἀθεά, να Ἔχρϑοίθα (ἢ6 νηστείᾳ ἴο 
Ποπ]6 αὐξεν' προσευχῇ : ὈυΐΊ] ἃ ὙΓῈΓ 80 {ΠῚ|1|6 γορυΐαῦ 
88 δῖ. Ῥδὺΐ (Π]15 ΠΊΔΥῪ Θαϑιν Ὀ6 τοϊογαίθά. Ηδοχα [{ἰ 18 
ΔΕΏΒΙὈΪΥ γοιηδτκαα ὃν ΤΠΘορῆγ!.: Ὡς ἄν οὖν εὐχὴ 
σπουδαιοτέρα γένηται, ἀπέχεσθέ, φησὶν, ἀλλήλων, αἷς τῆς 
μέξεως ἀσχολίαν, οὐχ ἀκαθαρσίαν, ποιούσης. 

ὄὅ. καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσθε, " ἀραὶῃ σοπια 
ἰοροίῃογ ἴο (ἢ 5άτης ρίδςθ," ἱ. 6. (Π6 βαηθ 64, νἱζΖ. 
δα οοἰΐϊαπη. ΤῊΪ8 βοῆ896 οὗ {Π6 νογὰ συνέρχεσθαι ο(- 
ΟυὺΓ8 84.380 ἰῃ Μείϊί. 1, 18., δπὰ 18 ουηΐ ἴῃ 116 (]855]- 
Ο8] τι ἴα γβ, ἔγσοπιὶ ἡ ΠΟΠῚ ΘΧΑΠΊΡ]68 ΤΏΔΥ Ὀ6 Β66ἢ ἴη 
εῖί.. Ν. ΤΙ 1, Φ88.. Οτίθβδσς τηδΥ δθθη) ἴο ἢδνθ 
ἄοῃθ ψ6}} ἴῃ ρυϊηρ᾽ ἦτε ἴῃ (Π6 ρ]δθ οὗ συνερχ. ; ἴοι 
συνέρχεσθαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὮΔ5 {Ππ αἷγ οὗ ἃ ρΡΙΘΟΙδ8πι, δηά 

᾿ 80 Ον. ᾿.8, 10,1. Αρηῆυα τεροσυηΐ (οΓΘΒ 5 ΤοΙΏΡΟΓΆ δδοτὶ ; 
δεοι αὶ ἱπ νϑουο δοῖ8 ρυδὶϊα ἴογσο. ψυνθη. 6, δ8δ. 1116 ρειἐξ τεπίδῃι, 
οἴΐεβ ὩΟῸῚ δυϑίϊ ποῖ ὈΧΟΡ οοπουθιι 8θοτῖϑ Οὐδβεγνυδηβηια αἀἰθθα8. 
θ.}}}. 96,1,.11. ὸοθ αυοχια αθεβ86 Ὁγοοῦ! λυῦθο, αἰδοδήϊία δὺ δγὶ», 

Ουεὶν ἰυ}1 Ὠφδίογηδο ρα ποσῖὶα θη. 
ἱ Ολνυδοδίοπι δῖ ΠΟΥ Ὑ ἰ6 δαἀυςεὰ δραϊποὶ {(Π6 πογάβ. Βυϊΐ 

{ΠΟῪ 8. ἐοιπά ἴῃ [8 ἐοζέ, δῃὰ ἴΠθγο '8 0 ργοοῦ {παὶ "6 ἀἰὰ ποέ γεαά 
(πιο, ἐχοερί ἴπς πορϑῖῖνα οηθ, {παῖ Πα ἀ0ε8 ηοὶ ἰυυςΒ ὕροῃ {δ 6π], 
ὙΠΟ ἴῃ ἃ (Ομ ΠΕ ΪΔΊΟΣ ἢ85 Π{{||6 πνοῖρῆϊ. 
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ΒΑΨΟΌΓΒ Οὗ ἃ β'ο58 Οἡ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε. 8. ΡΔυ], μον. 
δνοῦ, δηὰ ἰπ6 νγίΐζογβ οὗ {πΠ6 Νεν Τρείδπιθηΐ, ἔγ6- 
4 ΘΠ 086 δυςῇ ρ]ΘΟὨδ5τ8, δη {88 οοπληλοη Γοϑα:- 
ἴῃς 15 σοηῇτγιηρα ὈΥ 1 (ον. 11, 20. συνερχωμένων ὑμῶν 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ. ἃ 14, 28, δΔῃά Αοἰϑ 2, 1.; δᾷ αἰ8ο Ζοϑβῇ, 
9, 2. καὶ συνῆλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐς τὸ πολεμῆσαι. δ᾽Ὸ 
Τῆημπογά. ὅ. (οἰίοα Ὀγ 6.8.) συνῆλθον ἐς τὸ αὐτὸ" δηὰ 
ΡΙαΐο ἀ6᾽ Εδρυν. 1. πολλάκις γὰρ συνερχόμεθα τινὲς εἰς 
ταὐτὸ παραπλησίαν ἡλικίαν ἔχοντες. Ὁ Α 5:}}}8Ὁ 86 οὗ 
ἘΔ δηὰ οοπυδηΐγα 18 ποίιοοα ὃὮγ {6 Οὐ. ὅθ 
56Π]. Τ,6χ. 

ὅ. ἵνα μὴ πειράϑῃ ὑμᾶς ὃ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν 
ὑμῶν, “ ἐεθὲ ϑείδη ([Π6 διιίῃον οὐ 6ν}}) ἰραιρί γου;, 
νἱΖ. ἴο σοπηπδ τἢ6 δίη 10 ᾳᾳιρείίοη, αὐμέέξονψ. Διὰ 
τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 1 σαπηοΐ {πϊηκΚ (ἢδὲ ἀκρασία 18 
Μ76}} γοηἀογθα ἐποοηέϊηθηοο, οἵ ἱπίφιρεγαμέϊα ; (ποι σῇ 
(Π19 856η86 ἰ8 ἀοίδηἀοι ὃν Κυμαθρ, νῆὴο ΤΟΐο ΓΒ [9 
ϑ 8] Πη88. ρτρῖ. δὰ (6Ρ. Ταῦ. 4., Ρεγίζοη. δὰ 4] δὴ 
ν. Η. 2, 21., δμὰ Ἑδὺγ. Οδ 88. ρ. 844: ὅδ α8ο δοΙδ), 
ἴῃ ἢἰ8 [,6Χ. γα οῦβ : “" ΡΘΓ νιΐδῃ νοϑίγϑπὶ ἸΠΟΟη - 
ποηίοηγ]." [81 τῇογα ἱποϊπρα ἴο δργεθ νι τοί. 
ὙΠ0 οΟὔβεγνθα (Πδι ἴῃ Ατίβίος, (ἤοβϑ6 δα 884 ἰο ὃ 
ἀκρατεῖς, ψΜὮο ἀο ποΐ ΓΕΔ σοῃϑίδῃηϊ 1π ἃ ρηρα ΓΘ- 
βοίαοη, Ὀυὲ ϑυσσαπιδ ἰο ἰἢ6 4]}πγριηθηΐθ οὗ νἱςθ, 
Τηιβ 8 γοηάθγβ ἀκρασίαν ἐπ βνταϊἐαέδη,, ἴ. φ. ““ ὉγῪ 
τη 6 8η8 οὗ γουγ Ὠοΐ Ραίηρ 8016 ἴο φοῃίαίῃ γουγβοίνθϑ," 
Οηας βδου]ά, ἱπα δορά, ταίμον να Ἂχρϑοῖβα ἀκρατίαν 
ΟΥ ἀκρατείαν : Ὀὰΐ ([ἢ6 ψοΓά8 ΓΘ οἴϑῃ σοῃίουπαθα ἴῃ 
ΜϑΝ., δηῃά Ὀγ {ἢ θ68ὲ ψυογβ 6 ΓΟ Βοὦ ΣΑΙ ΒΟΓΙ1]- 
ηδίοϊγ. ΟΥ̓. εἴβ. δά ἀϊι668 ΠΊΔΏΥ ΘΧΔΙΡ[68 ἔοι 
ΡΙυΐϊατοῖ, ΡΏϊο, δηά Ασίβίοεβ. 

Οη {Π6 δεπέϊπιεπέ Βοϑθθπ). σΟΙΏΡϑΓΟΒ. (ἰδίι}} 8 ; 

“ Τὸ συ ἢϊοἢ τᾶν 6 δἀάοὶ Ὠίουγο. Ηδὶ, 1, 234, 10. σνυνέλθωμεν 
εἰς τὸ αὑτὸς ΡΙυς. Ριφῦ, 88. καὶ τούτοις εἰς αὐτὸ φοιτῶσαι. Ἑαυτίρ. 
Ἀδῃ. ἔγαρ. 38. εὐνῇ συνελθεῖν ἡβούλετο. Φοβαρῇ, 881, 4. τὴν σύνο- 
δον τὴν γνναικὸς. Ρ]αῖ. ἂρ. Ευβεῦ. ῬγΘρ. 8. Ρ. 86 ἢ. φοιτᾷ» εἰς τὸ 
αὐτὸς Ῥαυβδη. 10. Ρ. 868 ο. γυναικῶν ὁπόσαις εἰς τὸ αὐτὸ Ἡρακλέα 
ἀφιλέσθαι λέγουσιν. Ὑ|6 βαηβ (πίηρ ἴθ δἰοαην Ὄχργεβεθὰ ἴῃ 

ἤοαι. Οἀ. ψ. 496. ᾿Ασπασίοι λέκτροις παλαίον θεσμὸν ἵκοντο. 
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“ Νυρίδ ἰὰ αυοηαθ, αι ἰυυ8 νἱγ ροίοί, οαν6, ὯΘ6 
ὨΘΩ6Β: π6 ροίτυπὶ αἰιαηάα οδἱ." Απά 80 424ϊκαυΐ 
δίιηθοηὶ (οἰοα Ὀγ ΥῆθΟιιἰ8.) ““ Θυΐ βίηθα ὑχογθ ἤδθιδὶ 
--- ςοπουρίβοσηξα ργανβα Ἰρϑιπ ν]ηοἷΐ, ἐσγοάϊ υγ4υθ 
οὐτῃ ᾿ρ80 ἴῃ ρῥἰδίθαηι, δείδη βίδί, ᾿ρΡ8ιπ)4116 6 τη 0 
Ῥογάογε σαριῖ." 

6. τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν. 
1 15 ποί νΘΡΥ οἶθαγ ἡ θοῖθογ ἴη6 τοῦτο 18 ἴο Ὀ6 τγα- 
ἔδγγοὰά ἴο ψνῆδι ργϑσβάββ, ογ (ο Ψψίδί ἔο!ονθ. ΤΠ 
ἰαέέεγ ορὶ που 18 πηαϊπίβποα ὈΥ 4. (λρε}]., δὰ τπδῃν 
γοοθηΐ Οοιηπηοηίδίοιθ, ἃ8 Βοβαηπι., Κιαιιβθ, δηά 
Μδαοκηΐϊρῆι, νἰο τοίογ ἰο νοῦ. 95., δῃά δάάιισθ ἃ 81" 
ΓῊ}]8Γ πος οὗἁ εχργοββίοῃ ἔγοπιὶ 906] 1, δ. 8. 49, 2. 
1 (ον. 10, 8. Απά υπάοιυδίραϊν {π|8 86 18 ἔτε- 
αιθηΐ ἴῃ τὴ6 (ΟἸ]α8581:ς.8] ψτγιῖογβ. Βυῖ (6 σοηίοχί 
δἷοπθ Ἴδη ἀοίογιηΐηθ οὔὖγ οοϊςσθ.0 Νον, ἴῃ ἃΑ]} 
68868, ἰΐ 15 ΠΊΟΓΘ ΠδίῃΓδὶ (0 τοί [ἴ τὸ (ἢ6 ργεσοθάϊην, 
δηἀ Πογθ {Π6 υ86 οὔ {πα δὲ, ἀπά οὗ [ἢ γὰρ ἴῃ [ἢ 6 ποχί 
Βθῃίθῃς 6, 866Π18 ἴ0 γοαυΐϊγα ἰΐ. Υεί [ἴ βῃουϊά ηοί, 1 
τ ηΚ, Ὀ6 τοίδγγοα ἴο {6 ἱπηπηθάϊαίο Υ ργεσθάϊηρ 
(που σῇ {Π|5 18 ἄοπα ὈΥ πῆδῆγ Οοιμτηδηίδίογϑ), Ὀυΐ, 
ΜΠ ἢ Ο ἰαἰνίη δηᾶ Ψογβίϊιϑ, ἴο {ῃ6 τηογα γεπιοΐα ; 88 
νΕΓ. 1., Ψἤογε 16 Αροϑβί]α Ἵοουηβθὶ8 {πθπὶ ποῖ ἴο 
ἸΏΔΓΓΥ, Ὁη688 διὰ τὴν ἀκρατείαν. ΤΉυ5 ἴ( ΝΠ] ποΐ ὕὲ 
ἩΘΟΘΒΒΔΓΥ ἰὼ γοδά δὲ (ὉΓ γὰρ; ψ]ς}} 18 ἔουπά 1ῃ 5οπηθ 
ἴου" οὗ ἥνο Μ55. δηά Εδίμοιγθ, δηά ἀρρθᾶγβ ἴο ὃ 
ἃ ρΑΓΔαϊογίοϑβίϑ. 

6. κατὰ συγγνωμὴν. Οὐ (Π6 β86η86 οὗ συγγνωμὴ 
ἴῇαγα Ὄχίβίβ βοίηθ ἀἰδγθηςα οὗ ορπίοη διηοηρ (οηι- 
τηθηίδίοτϑ. Β6Ζα, ατοίίιι8, Ηδηηηι., Βοηρεῖ, Μδοκη., 
Βοβθηπι., δηὰ δοῃ]θυβηθγ, ἴα κα 10 ἰο Ὀ6 ΕΑΓ Θαὰ!- 
ναϊθηὶ ἴο γνωμὴ, πιοηέιη. ΟΑτοίίυ8 τη άοῦβ: “ ἃ 
αυοά αἰχ!, Ηδθοαΐ αυΐβηια6 βυυπι, δῦ 5υδπι, σΟη}ὰ- 
βθίη, Ποἢ ῥγῴςερι, 86 βιιαϑὶ." Αἀῃηάὰ ἢ οὔβεγνϑϑ: 
“ Ῥγμβοθρία οπιηθβ ἰδηριηΐ, τπιοηϊἃ ἀδηίαγ ῥγουΐ 
συ! Ἔχρϑάϊι," ΒΖα, ἴοο, γϑιηαγκ8 {πὶ Ατίϑβίοί. 
Ετῃ. 6. ἀφἤηο5 συγγνωμὴ ““ σοιηπηοάδιῃ ἀϊοί ἱπίοΓ- 
Ργοίδισπθη), ἢδὈϊζα θοΠῚ εἴ ὡᾷι] γαϊϊοηθ." Ὑἤυβ 
{Π κατ᾽ ἐπιταγὴν Ψ1}} γοΐδυ, ποῖ ἰο Ολγίδβέ, θυ ἴο {Π6 
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“ροεοίἶε λἰηιδοί, 8. δομιθυϑηοῦ: “ Ηος αυοἀά ἀϊχὶ 
διιδάθγα ταπίαπι νοἱαΐ, βαῖνο 0] οῖο νθϑίγο, ΠΟ ργϑ- 
σΕἸρογα."Ὲ 

Κύδυβθ τθηεγβ κατὰ συγγνωμὴν, “ εὐἱέΐ ἱπάμίρσεοποο;" 
4. 4. “ ἀἴοςο δηΐηο Ἴςδάθηϊο, ποη υδοπίο." Βυῖ 1 
866 ῃοΐ ἢον {Π18 ν γβίοῃ σῇ 6 ἀείοπἀοα ψΓ ἢ ΔῊΥ 
γοργὰ ἴο {Π6 ΡΙΌΡΓΙΘΙΥ δηἀ υϑαρα οὗ [Π6 ἰαηριτιαρα. 

ΑΠογ 81}, {πΠ6 σοπηποη ἱπἰθγργοίδιϊοη, ψ ΠΙΟἢ ΓΟΙῸ ΓΒ 
βοῖ! (η6 συγγνωμὴν ἀηὰ {Π|ὲῈ ἐπιταγὴν ἰο {η6 Ζογά, 
ἸΏΔΥ ὃ6 ἀείδηάαοι ; Δη4 566Π18 ΝΟΓῪ Δργθο 16 ἰο (ἢ 6 
δογιρίυγα! τυγιίογα δῃὰ {Π6 808 Ἰοη 6 ΠΩ] (866 80 ἢ], 
[,6χ.)}, δηά, τηούθονογ, βοπιοῃδί σοπῆγιηθα Ὁ νϑγ. 
10 ᾧ 122., δΔηά 45. περὶ δὲ παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου 
οὐκ ἔχω. Βυΐϊ 866 {Π6 ποία {Π6γθ. 
Ολγ δι γ, (ἢ, τηυϑὲ ἢ6 {πᾶὶ ἀϊν!ἀοι ἢ (Π6 πψογά 

οὗ ἀρὰ ἢ ἀἰϑεἰηρι ]5ἢ θοίνθοη {6 Ἰοιίογ δηὰ τ 6 βρί ἱ 
ΟΥ̓ ἀϊνίηθ ἱπ)]αποίοη, Ὀοίνθθη οοεηδοίς (ἃ8 {ΠΥ Πᾶνθ 
θ6θη ς8]16ἀ Ὀγ [6 δουΐία Μοηίεβααίθι), ψ ἢ] ἢ τγο]αὶθ 
ΟὨΪΥ ἴο ἴΠ6 {πὸ ἤθη {Π6 ΑΡοβί 68 ν64, δηᾶ ἑαιυδ, 
ψ ἢ ἢ γα οὔ ρεγρείυδὶ) δῃὰ ἀηϊνοῦβ] ΟὈ] βίο ; ἀπά 
αἰβογτϊπδίθ θαίψθοη βιο ἢ Ργθοθρίβ ἃ8 6 γα ἰοςδὶ, 
δηῃἀ βιοἷ ἃ8 Ψ6ΓΘ πηοϑηΐ ἴο Ὀ6 ροηογα! . Ὑ Οη ψνοἢ 
Β0)]εοὐ 1 νουἹά τοΐεγ {ἢ 6 στϑϑιίίο ἴοὸ Ἐοβθηῆπ). οἡ 
Μαῖι. 28, 8. Τ. 1, 450. δῃὰ πὴν ποίθ οὐ Μαῖίϊ. 18, 
17., δῃ δβϑρθοῖα! νυ τὰ ΝΙιϊςἢ. (οτμτηθηΐ. 46 "1 σ Δ} 418 
ΙΠΟΓΙῺ ΡΙΘΟΘΡΙ5 η Ν, 1. ἃ σοπΊΉὩ1 ΟἸΠΠΙ πὶ ἢο- 
ΤΠ ἃς (ΘΙΠΡΟΓᾺΠῚ ΠΟῇ 8168 Ρ. 101 ὃς 165., αἶδο 
Δ Δάπηγαῦ] 6 οϑϑδγ οἵ [ογὰ (Ἰαγοπάοῃ οἡ [ἢ 6 σενε- 
ΓΘηςΒ ἀκ ἴο δη(ίφυϊγ, νοὶ. 2, 76---188. 

7. θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἑμαυτόν. 
ατοῖ,, γοτγβί., δἀηὰ οἵπογ οιηϊηθηΐ (οιητηθηίδίοσβ, Γα- 

ἃ ΤΊ Αροϑιῖς (οβεητι. γειαγ κα), αἰδιϊηριι 8:65 Ὠἷδ οὐ ορίηΐοῃ 
ἔγοτῃ (886 ὑΓεθοθρίβ οὗ ΟἸγίβί. 
Τ Αμπὰ ἴο 18 ριιγροβα ᾿ξ 8. ᾿υι81}γΥ τοιηδυκοὰ ὈὉγ Βυγκο ( οΥΚ6, 

ν0]. 10. Ρ. 4}.) : ““Ἧ)͵ὥὦε πγιιϑῖ ϑοσῖ οὖἱ νυῆδὶ 18 ἰηϊοπἰοα ἔργ Ἔχαπιρ]ε, 
ὙΠαῖ ΟὨΪΥ 85 Ὠαγγαῖϊνα, τῦμβδίὶ ἴο Ὀ6 υπάεγδίοοα ἰΠ1Θ ΓΑ γ, ναὶ ἤριι- 
Ταιϊϊνεῖϊγ, ποτα οὴ6 ρῥγεσορίὶ 18 ἴο ὃ Ἑοοπιγο θὰ δηὰ τῃοα! ρα ὈΥ̓ 
ΔΏΟΙΠΟΥ; ψῆδί 18. υδεὴ αἰγαοῖΥ, δὰ νν δῖ ΟἿΪΥ 88 δὴ ἀγρυμπηίΐ αὐ 
ποπιίποηι, ὙὮαὶ 8 ἴθι ροΟγΑσΥ, δηὰ ννῃαὶ οὗἉὨ ρεγρείυδὶ Οὐ] Σαιϊο ; 
να ἀρργοριεϊαιοα ἴο Ομ εἴδῖβ δηὰ ἰο οἠβ βοῖ, δηἋ νυ δὶ (Π6 ξ'ΘΏΘΓΑΙ 
ἀμπγ οὗἉ 4}} (ἢ γ δι 5." 
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τατῖ, (μαὲ (ἢ 6 θέλω ἰβ ἰο Ὀ6 Ἰηϊεγρτγείοα “πο 8ῦ80- 
Ιυία νοϊαηίαι5, βοά ορίδιϊνε." Τῆι {ΠῸ Βαβι ΤΓΔη58- 
Ἰαΐογβ γϑηάοσ ἰΐ, υεἶϊπηι, υοἰίρηι. ὅο Οτοί8. 
ΤΠ οχργοϑβδίοη εἶναι αἷς καὶ ἐμαυτόν (ο ὅδ ας πιῳ- 

80{7 ςαπηοῖ τγϑίδγ ἰο {π6 οοἰέδαον οἵ [ῃ6 ΑΡοβίθ ; ἔογ 
(48 Ὠοάάν. τϑτηδγὶκ8) ἰδ ψου]α Ὀς ἃ ἤαστγϑηΐ ΔὈβιγΓα  Υ 
ἴο βᾷρροβο {Πδὲ δι. Ραὰ] νι ὶδηθά τηᾶγγαρα τηϊρῆς θη- 
εἰγοῖ οο888 ; Ἐ Ρυΐζ [8 ΟὨΪγ ἰο θ6 ἰπίεγργείεα οὗ ἢ!5 
νι δὶ, (Πδϊ 411} θη δὰ (6 8Δ1η6 ἀοπιϊπιοη ονοὸῦ {Π6}Γ 
Ραββϑίοηβϑ δηά βϑρρεοί (68 (ῃδὶ ἢ6 ἢδα, 80 (πὲ {Π6Υ 
τρις Ρ6 αδέίο ἰο ἰεδὰ 4 [ἰϊ6 οὗ σϑ ρᾶοΥ ἡ ΠΘΉΘνΟΓ 
10 νψὰ8 τοφμῖγοαά ὮΥ ςοἰγουμπηδίδηςα8. [ζ 15 γϑιηδγκοα 
Ὀγ ΤΠΘοΟΡὮΥ]., ἰδ4ὲ ψῆρη τῃ6 Αροϑῖ]β Ὄχδογίβ 9 
ΔΏΥ τῃϊηρ ἀπίουϊν 8 ἀϑυδ}}γ δάάιιοθβ ἢ18 οσῇ οχ- 
δΏρ]6. ΤΠϊ86, Ἀοβοημηα ον {ΠῚ} Κ8, Π88 γοΐδγθησα 
ΟΪΥ ἰο ψίάονβ δηὰ ψἱίάονοτῖβ; δίποθ ἴῃ6 Αροβίὶε 
ἰνα8 ἀΙγοοςοη8 ἴο0 ν᾽γρίπ8, ἰηΐγ. 25 ἘΠῚ Βυΐϊ {ἢ 6Γ6 

18 Ὠοΐ, ἰη {πΠ6 σοπιροϑιίοη οὗ δι. Ραυϊ, βυ!Ποϊοηΐ Γ6- 
αἰαγγ ἰο δηδθΐϊθ υ8 ἰο Ργοποιηςθ, ψ 1} οογίδι ιν, 

1} 800} ἃ 6886. 
ΤΠ καὶ 8 βε]ά ἰο Ὀ6 ρἰεοηδβίϊο. Απά Κχαᾶιιβα 

δαάήιτιο68 Ἔχδηιρίθ8 ἔγοπι [Π6 δογίρίυγαὶ δηὰ (Ἰδββίςδὶ 
ΜΓΙΓΡΓΒ, ἴῃ Ὀο(ἢ Ψ Ὠἰοἢ δ οἢ Ρ]ΘΟΠδδιηβ ἃγα ἔγθαυρηί, 
Βυΐὶ ἰΐ τδίθοσ βθθῃβ (ὁ Ὀ6 διῃρῇῃδίίο, ἰὼ (ἢ 8636 
εὐυθη ; δΔῃ4 Υψἱἢ αἷς ΏΔΥ Ὧδ ΓαΠἀΘΓρα εὐθη ας. ὅδ0 οὔΓ 
(οπηοη Ν᾽ εγβίοῃ. 

ἡ. ἀλλ᾽ ἕκαστας ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ἄτο., 
““ φδοοἢ διἢ 118 ον ργοροσ ζῆ." Τηο Οοιμπηδηίδίογβ 
866, ἤούονοῦ, Ποῖ [0 αἴδοογη (Π8 δαιηϊταῦϊο πιοάεοίν 
ΨΠ ἢ Ὑ Ὠ]οἢ (ἢ]5 18 κα Ια. Τῆς Αροβίίε ἀοεβ ποὶ οὐαῖπι α 
ογῖ ἴῃ [Π|8 πλλϑίσθγυ οὐδοῦ 18 ρεβϑίοηβ, Ὀαΐ σ4}}8 ἢΪ8Β 
ΠΟΠΕΠΘΠΟΥ {Π6 σῆς οἵ αοά. Τιῖΐδ Ψ88, Γῇ γγϑοϑβί. 

" ΤΊ βδῖηδ ἐσχοα]]εηῖ Οοτημηδηίαίοῦ δυδ)οΐπδ ἴπ6 γεβεοιίου, τπαὶ 
“(ἢ]9 ϑῆῆοννθ ΠΟΥ υηΐαΐγ απ ἰπηργορεῦ ἰτ ἷς, ἴῃ νδγίουβ οβδεβ, ἴο 
οἰγαΐη πς Αροβί θ᾽ 5 Ὑογάβ ἴο ἴθ υἱτηοοσῖ τρουΓ, 88 1 6 ρεγρείυδιὶν 
υϑεὰ {16 ποεῖ ογὶ ἰσαὶ δχδοίηθδθ; ὃυϊῖ, ἰηάεοά, 9, 23., ἐβ δο ἔαϊ! δ 
ἱπϑίϑησα ἴο ἴΠ6 Ἄσοηΐγανῃυ, ἴδαΐϊ ἰἴ ἰδ ὩΟΐ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ (0 του] ρὶγ Γα- 
ΤΩΔΓΚΒ οὗἁἉ (8 Κίηἀ." Τιΐδ, ἱπάοϑι, 18 ἃ υθγὺ }υδῖ τεγτηδγίς, δηὰ ευςῇ 
65 τηἱρἢϊ Ὀ6 Θχρεοϊοα ἔγου ἢνἷἰϑ ζοοα βθῆδε δηή οογγεοῖ ἰδδίθ. 1ΐ νοεῖς, 
όνανογ, ἴο Ὀ6 νυ ϊϑηδα (παῖ ἢ ἢά Πἰπι56} ποῖα ἔγοαιθηγ σείεα οἱ 
[πὸ ρυϊησίμ)6 ψῃϊο ἢ 6 ἤΕΓο 80 ἡ ϊεϊ ου 5] Ἰαγϑ ἀοννῃ. 
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δη4 ΤΠΘοΟΡΉΥΪ. τοπιαγκ, τηθδηξ [0 σοηβοΐα [086 ΠΟ, 
ἔτοτη ἸῃΠσΟὨ ΓΙ ΠΘΠΟΥ, ΨΨ6ΓΟ ΟὈΪ Προ ἴο ΠΊΔΓΓΥ : δπά γοί 
(48 ΤΤΠΘοΟΡἢΥ]. οὔβογνθ8) τῆς ἡμετέρας δεῖται σπουδῆς τὸ 
πράγμα. Αῃηά, ἰπ {Π6 584π|6 νίανν, ατοίϊι5 γϑιηδγκβ, 
(ἢδι ποῖ οηἶγ {π6 ρ᾽ἔϊ8 οὗ (6 δριγ, ψῃ ἢ ἃγα οὈ- 
ἰαϊηρά ὈΥ Ὧο ΘΧοιἸο, ΠΊΔΥ ὃ6 ἰογηηθὶ χάρισματα, 
θυϊ 4150 (ῃο86 ψ ]οἢ ἅγο διίαϊ θα ὈΥῪ τηυοὶὶ Ἰαθουτ. 
66 ΨἈπΠ|681, 17. Ηον σοπίηθηςθ [8 ἃ ρΙ ἾἉ, 866 Οἡ 
Μαῖι. 19, 11. δηά {6 ποίδ {ἢ 6 Γθ. 

8. λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, ς. [{ 15 
ΤΡ ΕΥ τοιηδγκεά Ὀγ (ἴα [8, (Πδὶ τῃ6 ΑΡοβι]8 ἤθγα 
Γράιϊιο65 ᾿ηἴ0 ἃ σομῃροπαϊαη ψηδὲ ἢ μαά ΠΙΓΠοτο βαϊά, 

Οἱ {86 Ἔχϑοῖ 86η56 οἴ ἀγαμ. [ἢθΓ6 ἢδ5 θ6 θη πο {116 
Αἰβουβϑίοη διηοηρ (οιϊηπηοηΐλίογβΌ Ασοοτγήϊηρ᾽ ἰο 18 
[6 Γ8] δηα ρυ πη} ν6 τηϑδηϊηρ, ἰἴ 5 ρη 68 οπ6 μηπιαῦ- 
χίοα, νιτῃοις ἀοἰσγι!ηῖηρ ν᾽ Ποῖ Π6Γ 6 ἢδ5 Ἔν ΘΓ δθοη 
δεύογε Ἰπαγν θά, οΥ ποῖ. Μδηνυ οιϊηθηΐ (οπηηδηίᾶ- 
10Γ8,) 8ἃ8 (Ἰοί. δηά Εοβςθημ., σοπίοα (ἢ (ῃ6 ἴθ 
Ἴ6γα ἀβθῃοίοβ τἰάοισογδ: ἀηὰ (ἢ6 ΤΟΓΠΊΘΓ ΟὔΒΘΙΨΘϑ, 
1παῦ 848 106 ϑᾶρο οὗ ἰδησααρο ἐϊα ποῖ μοῦ [ἢ 6 
Αροβέῖο ἴο ψγιΐθ χήροις, 80 [6 δηιρὶοΥθά (ἢ6 σεπογαΐ 
ἴθγη Ἰη ἃ δρεοϊαί Ἀρρ!!ςδίίοη. ἢ ΓΒ, Πού ΟΣ, 566 Πη8 
ἴο ῦ6 ργαί18 ἀϊοίιη. ὙΠ6 οα86 οἵ [ἢο86 ψῆο ἤδᾶνθ 
ΠΘΨΟΙΥ πγηαιΓΙοα 18 (ΠΥ 8840} δηΐογθα ὑροη δἷ νϑγ. 25. 
Βαΐ, 48 Μτ. δ΄᾽'ΆΑάθ ἰγυϊγ γαπηαγκ8, “(Π6 Δροϑβια ἀοθ8 
Ὠοΐ Δ᾽ ψᾶγ8 διίθηα ἴο βιςἢ ἃ ὨἸσοίυ οἵ ἀϊδιϊποίίοη δηά 
ΔΙλΓΔηροιηθηΐ,᾽" 6. 9. [Π6 ἀρυμηδηΐ 1Π ΝΟΣ. 92--- 84. 18 
Θαυδ!}ν ἈΡΡΙσΔΌΪ6 ἰο αἰξ ννῆο ἃγθ πηδιγθά. Β6ϑβι 68, 
186 Γ6 18. ρἰαΐηἶν Δ ορροϑίίοη Ὀείνθθη (ἢ6 ἀγάμοις 
δηὰ {Π6 τοῖς γεγαμηκόσι αἴ νο. 10. : δΔηἋ 80 ἴῃ ν6Ὑ. 82 
ὃς 88. ὁ ἄγαμος ἀπ ὃ γαμήσας ἃϊ6 ορροβοά. [1 
Βῆοιυ! ά, [6 η, βθϑῃ [ἢδί τοῖς ἀγάμοις ἀΘηοίθ8 ἈΠΙΏΔΓ- 
ΓΘ Ρϑγβοιβ μὴ σοπογαί.« ΤΏθΘη καλὸν 18 ἰο 6 1ηΐθΓ- 
Ῥτοίθαά 848 δ νεϑσ. 1, 

ἘΞ ΎΠΘΥ, τοσθουθῦ, γθᾶϑοη ὕγοτῃ (ἢ6 Αροβίϊε Ὀεΐηρ; Πἰ 561 (Π δὴ ἃ 
νυϊάοννεγ. Βιυῖ το (ἢ .8 ἴζ 15 τορὶ!εὰ Ὦγ ΜαοἊοκηίρῆι, (παὶ {6 δάνὶοα 
Ὀεΐηρ ρσίνοῃ ἴο τυνϊάοννϑ 88 ννῈ}] 88 υυϊάοννγειβ, [6 ρῆσαθθ, ας 1 ὧ0, πὸ 
ἸΏΟΤΟ ᾿ 0168 [παῖ [86 ΑΡΟΒ[]6 νγὰβ ἃ 'νἱάοννον (ἤδη Πα νγὰ8 ἃ νυἱάονν.᾿" 
ΤΠ18, Πονναν ῦ, 866 8 ΠΟῖ ΝΟΤΥ δοἱ «ἃ γεϑϑοηϊηρ,. 
"ΤῸ ψΒΙΟΝ ρυγροβα 5. ]ουβηοΥ οἶϊε8 Δηῖῃοϊ, 1, 18, 19, τοῖς δ᾽ 
ἀγάμοις ἄφροντις ἀεὶ βίος. 

ΨΟΙ, ΥἹ. 20 
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9. εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται. ΤΠΙ8. 18 τοηδογοά ΒΥ 
ΤΏΔΏΥ : “θη σοί ηρηΐ :"ἢ ὈΥ ΟἸΠΘΓΒ, ““ ΠΟῊ ΘΟΙ ΜΠ ΏΘΓΕ 
Ῥοββυηῖ ;᾽ ψ ΠΟ ἢ 566 ΠῚ8 γβῤαήοήος Ῥατγϑθυβ 84 γ8, ἰἰ 
15 ιι564 ροΐοηἰϊαίἑον. "ΓΘ ἴγυτῃ 18, (Π6 ροῤοπέϊα εν 
ἷθ ἱπῃογθηΐ ἰῃ ἴΠ6 νΘΥΥῪ παίυγο οὗ {[Ἰὸ ψογά. Ἐὸγ 
ἐγκρατὴς 5,ρη!Ηθ8 ὁη6 ψῆο ἰ8 ἐν κράτει, ἐπ ρμοδδοβδῖοπ 
ΟΓ γμοιυον. ΤὮυ8 εἰ οὐκ ἐγρατεύονται 8ὶρηΗ685 : “1 
{Π6Υ ἅτ ποΐ ἰῇ ροβϑθβϑϑίοῃ οἵ βῬονθῦ (ΠΠΊΟΪΥ, ἐο αὖ- 
5αἰη). ὅδὸ {Π6 6ΓπΊ σομηθ8 ἴὸ Ὀ6 ΒΥΠΟΠΥ ΠΟΙ Ὑ ἢ 
ἀνέχεσθαι : διὰ Οτοῖ. τοι Κ8 (πδὲ θοῇ ψογ8. δῃ- 
ΒΟΥ (ο {π6 ΗφὈ. 5. 
- 0, γαμησάτωσαν, ““ ἰεὶ [6 η1 ΤΏΔΓΓΥ." ΤΠῚ5 ἴθγῃ, 
ΠπΚῸ6 οὔγπιαγγῳ, 18 ΔΡργοργίδίθ (ο θοίῇ ϑ6χ6β : ἐπουρὴ 
(ῃ6 [Δἴ πεδόγα 18 ὈΓΟΡΟΥΥ ΔΡΡ]ΠΟΑΡ]6. ΟἿΪΥ ἴο 
“ενιαΐεε. 

9. κρεῖσσον γὰρ ἐστι γαμῆσαι ἣ πυροῦσθαι. Τῇδ ἔοτος 
ὉΓΊΈΠ15 πιοίαρῆοῦ ἰῃ πυροῦσθαι Δηα ἰΠ6 σορηδία ἰδγη8 
ἱῃ (ἢ6 Οτοοῖκ δηὰ [1,β(η, (ἢ6 (Οὐομγηρηίδίογθ ἢδνο 
"Πϑίγαϊθὰ ψ ἢ ᾿πάοίαι σαδίο, Ὀυΐ τηϊϑρίαςοά, ἀ}}}- 

Ὧσθ. [{15 πο64[688 (0 τοπιαγὶς [ἢδι ἀθϑίγα 15, ἰῃ Αἱ] 
δΔηριυαροϑ, σοι ραΓοα ἴο ἃ ἢγθ. δὸ ίγρ. ΖΈη, 4, 68. 
γον ᾿ηἴ6}1χ Ὠ᾽άο. Πυροῦσθαι, ἰηἀοοά, ἀοο8. ποῖ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἰηάϊοαίθ ἰπδῖ ΔΠΥ ΟΠ6 8ΒΠ41|]}ἔ Ὀ6 50 Βυγηὲ 
1 88 ἴοὸ σψίείά ἴο σᾶγηδὶ Ἀρραί 68: γαῖ ἰΐ ἐγιρέϊε5 (1. 6. 
ἴῃ {Π6 σ4856 οὗ δοηι6 ῬΕΓΒΟΠ8) 810 ἢ ρτοδῖ γοποθφεϑ ἰὁ 
ευἱϊΐ ἃ8 ΤΑΑΥ ΤΟΊΌΪΓΘ (0 Ὀ6 τειηθαϊδά ἴῃ {{Π6 ψΑΥ βυρ- 
Βεβίοά Ὀγ {πΠ6 Αροϑβί]6, παιηϑῖυ, ὈΥ̓ πηϑγγίαρο. 

Οη {δ δ6η86 οὗ καλὸν {Π6 ο]4 (οπιπηδηίδίοτγβ ἐγ ἢθ 
ερτορίουδιγ. ϑοπηθ τεοορηϊζθ ἰῃ 1ξ 6 οαέαολγεθῖ8. 
Βυῖ 10 ἰ8Β ἴο Βὲ (ἀκδῆ ἴῃ ἴῃ ρα ΒηΔ ρορυ]αγ δο- 
ἐδρίδιιοη. [ Κηον ποῖ ψΠΟΙΠΟΓ (ἢ6 8686 σϑῇ δ6 
Ὀεϊίογ βχργθβϑβϑϑα (ἤδη 1 {π6 [Ὁ] οννίπρ ΡΑγαρῆγΓαϑα οὗ 
δοϊαῖογ : “4 Εϊ51 υ11}}6 ἴσο οὐ θδπὶ ἀρθγ ὑγορίοῦ 
Ργεϑθηΐθηι ἠθοδϑϑιδίθπ, οἱ 80]1ο {0168 τη! 889, 
σομῃηπιοά!8 ἰΔηθη οϑὺ παῦογο αυδη) υζΓὶ ; οἴϑὶ φηΐῃ 
τηδί τ τοηΐ ἢ (Ώ0η αιϊάσηι πδιυγὰ 80, 5βοα οχ δοςὶ- 
ἀεηία ρῥδςοσδίο δοιηίῃ!8), π|8]8 δίϊαυα οἱ ἱπσοοιεηοάδ 
βθοῦπῃ ἰγαδαΐ, ρίυγα ἰδηθη οἱ ρτγανίογα δάϊοτγι ΠΡΙάο, 
γϑδίιιπι 801}. εἰἴθγηθ πηογίῖ8.1. Βυϊκίον ἤασα δρεὶγ 
οἰί68 Μαχίπι. ἴγγ. 1)188. 41. Ρ. 498. Νοσείτω Σαρδα- 
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νάπαλος" βέλτιον γὰρ αὐτῷ διὰ νόσον ὑποκαίεσθαι, μᾶλλον 
ἢ διὰ ἡδονὴν. 

Οα ἐπε δομπέϊπιθοηξ 1 σψουὰ τοίεγ (6 τεδάθγ ἴο 
Νιίοοβίγ. ἀρ. διοῦ. δδγπι. 446, 9 οἵ βεαη. [{ 858 θ66ῃ, 
ΨΘΓΥ 56 η 51:0 }Υ οὐβοινθὰ ὃν Μδοκηϊρηΐ, ἐπα πιαγγίασθ 
δοίη δΔη δῇαϊγ οὔτ α ργοαΐθβὶ ἱπιρογίδησθ [0 βοσι θυ, 
" 88 δΌβο ΘΙ ὨΘΟΘσΒΑΓΥ τἢδί 118 ΟὈ]Πραίίοη δηάᾶ 
ἀμί165 βῆοι ἃ θ6 (ἰδοἰαγοα ὈῪ ̓ ηϑρίγαίίοη ἴῃ [ἢ 6 ϑο.ρ- 
ἴπγοβ. ΤῊ8 ραββδζο, {Ππογοίογο, οὗ {6 ψογὰ οὗ (οὰ 
οὐυρί ἴο ΡῈ γοδὰ ψ ἢ ἄσθ τονοῦθηςθ, μοίῃ Ὀασᾶιβ6 
1{ ν8 ἀϊοίϊαίοα ὈΥ {6 ΗοΪν δρίειῖ, δηα ὈΘΟδ186, 
«Ὠγουρῆουΐ (ἢ6 ψ]ιοΪ]6 οὗ ἢΪ8 ἀϊβοοῦνβο, {Π6 Αροϑβϑιθ 
ἢδ8 υξοή [6 ρσγροαίαοβί ἀθ  ΙσϑοΥ οὗ ΘΧΡΓΘΒββΙοη. 

10,11. Τὴ Δροβί]8 ἢον ργοσθαϑα 8 ἴο σοηβιάδγ (ἢ0 
6486 οἵ (ΟΠ γιβείδη ηιαν γ θα ΡΟ 80η8, δη {Π|6 σοπιϊηπδ"- 
εἰοῃ, ογ ἀϊἸ5βοϊυἰίοη οἵ (παι ἰἰ6. 

10. τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ὃ 
Κύριος, ““ πο 1 οηἱν, θυΐ {π6 Τογὰ βδιιἢ ; ποί 80 
τωυσῆ 185 {πῸ ογά." Τῆδ Αροϑβί!α, ἀουθ. 688, δά- 
γογίβ ἴο {Π6 ργεοθρίβ γεοογάθά ἰὴ Μαίϊ. ὅ, ϑ2. ἃ 190, 
8---10.. ψἤογο (ἢ γίβί ἰὰγ8 ἀόνη (ἢ 6 ἰᾶνν Οὗ ἸΠΔΓΓΙΑΡΘ 
ἀπά οἵ ἀΐϊνογεα. Οη (ἢ6 ἰαν!ν ἢ  ΙΟἢ ᾿ τ ηρ8 οἵ 
ἀϊνογτοοιθηΐς τ γ οἴζθη ρσίνοη, Κγαιθα γϑίθιβ τὸ Ζ0- 
Β6Ρἢ. Αηΐ. 4, 8, 28. γυναικὸς τῆς συνοικούσης βουλόμε- 
γος διαϑευχθῆναι καθ᾽ ἃς δηποτοὺν αἰτίας, πολλαὶ δ᾽ ἄν 
τοῖς ἄνθρωποις τοιαῦται γίνοιντο᾽ γράμμασι μὲν περὶ τοῦ 
μηδέποτε συνέλθειν ἰσχυρίξεσθαι' λάβοι γὰρ ἄν οὕτως 
ἐξουσίαν συνοικεῖν ἑτέρω, πρότερον γὰρ ἀφεκτέον. 

10. μὴ χωρισθῆναι, 861]. δεῖ. 6 [ΠΗΏΠΠΝΘ 15 ΠΡ ΓΘ 
βοῇ οσς ἴπ6 Ππηρογαῖῖνθ. Οστούπβ δηά Κγδιιϑθ γε- 
τηδιὶς. {π΄ χωρισθῆναι ἀῃὰ ἀφιέναι ἃγτ6 ΔΡρτοργίαϊβ 
ἰδγίης; {π6 7ογηιθν τοὶ ρ (0 (ἢ τοΐϊε ἀδδογεϊηρ οΝ 
ϑοραταίἑηρ ἠογεοί  7γοηι ἠθν ἀμδϑαπά (ἴον [Π6 ραβϑὶν ὁ 
18 ἤϑίθ, 8458 οἴζθη, τόθ ἔογ {Π6 ΓροΙργοσαὶ; 866 Ναί. 
ὅ, 82. 19, 4--0ο. δῃᾷ 80 Ζυ35η. Αροἱὶ. 1, β4γ8 οὗ ἃ 
ψΟΏΔη ἐχωρίσθη, αἰδοοδοϊέ, ἀϊυονί!) : [86 ἑαέέον (0 
(86 ἀμεδαπά ρμξξπρ᾽ αἰοῶν ἠδ ευό. ὅδε ΨΦοβθρῇ. ὑδὲ 
ΒΌρτα, δηἀ ϑιγάδο, ». 428. χήρας ἀφέντας τὰς γυναῖκας. 
Οτοίιιβ ραγ] 68 [Π6 86 οὐ αυτό τες Δηὰ ἀπολείπειν 
διιοηρ ἴΠ6 ΔΙ ΘΏ] 418. 

20 2 
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Τὶ ἰ8, πηόγϑονοσ, [πΠ6 ορίηϊοη οὗ βανογδὶ (οπιηηῖθη." 
ἰαἴοΓα, 88 ϑεϊάθη, ατοί., νοτβί., Ηδγάγ, δηὰ Εοβθῃῃ., 
{πδὶ ἴ(Π6 ΑΡοβί!α 15 ἴσα βρεακίηρς ποὶ οἵ γογηιαΐ ἀἷ- 
νογοος εβδοϊοα ὈεΐοΓα ἃ πηᾶρίβίγαία, ας ΟὨΪγΥ οὗ βυςἢ 
υοἰμπέαγῳ δοραγαίϊοηϑ ἃ8 οἴϊθη ἴοοὸκΚ ρῥἷδεθ ἔγοπι αΪ8- 

γθοπιθηΐς Ὀοίν θη τηδγγι θα ροιβοῦϑ, ὙΠ ἰδ οὗ 
Δήοιει (Κοββϑημ. οὔδογνθ8) ἀἰὰ ποὶ ρῖνο (ἢ6 ψ]ΐς {116 
ΡΟΝ ΘΓ οὗ ἰαρα! }Υ βαραγαίϊηρ; ἢ γβαὶ Γ γοῖὰ ἢθγ Ὠυβθϑηά. 
Απὰ {παῖ 1μὸ ἔγδβι βογὶ οὗ βεραγδίίοῃ 185 ἢοΐ ἤεσα 
τηθδηῖ, 8 ρἰδίη, δοϊδίθγ τ η1κ8, ἔγοθ) ἰῃ6 ψογάβ ἢ τῷ 
ἀνδρὶ καταλλαγήτω ΨΜὨΪΟΝ Οσοὺγ δῖ δῇογ. ““ ΝΟΥ͂ 
(6 Οτοοκ δηὰ Βοιηδη ἰδν8 (8αν8 Ποβϑημ).) αἱὰ 1η- 
ἀςοὰ ρογπιξ (6 ψτΐδ ἴο βεραγδίε ἔτοπὶ 6 Ὠυβθδπὰ ; 
Ὀυΐ (ἢ ρῥγθβϑϑηΐ Ῥγθοορί γϑβρεοῖδ σουρ]θβ Ὀοίΐ οὗ ᾿ 
ψ οι νοτο Οἠγιδέϊαηδ." ὙΥεῖ 1 δα ποΐ ον {δαὶ 
Μοῦ] ἀδβίγου {Π6 γίρῃϊς οὗ ἰῃ6 ντἴδ, 1688. οὐ τῃ6 
ργϊποὶρ]α (δὲ πὸ τρις 89 ἴο θ6 βουρῇῃϊ ὈΥ Γαβίοσγιην 
ἰο {πὸ Ηοαίποη “υπάροϑ ; ψῇῃϊοῖ σου]ά ποΐ 6 πιοδηῖ; 
εἴης (ἢ6 ΑΡοβί]8 8668 ΟἿΪΥ ἴο ἰᾶνβ πδά ἴῃ υἱθῦ 
80.0}} πηδίίοτβ (οὨ ον ρεσυῃίαγυ) 88 οοὠα ὃ6 βοι|6ἀ 
ΌΥ τοὶ γαιίοῃ : δηὰ 1818 ν 8 ποέ οπϑ οἔ ἐἠοϑε. 

11. τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω, “Ἰδῖ ἢδΓ 06 γεοοῃς]οά 
ἴο Ποῦ ἢυβρδηά. ἕζαταλλ. 18 ΞΥΠοηγτηουϑ ἢ διαλλ. 
Βοί]Σ) ψογάβ γα!  ΏΥ οσοιγ ἢ (ἢ6 μαϑὶ ατγοοκ τυγῖ- 
[6Γ8 : ΘΧΔΙΏΡ 68 οὗ ψὨιοἢ ἃστο δαἀυςεὰ Ὀγ Κταιβ6. 

14, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύρως. ΤΗΟ 
Ὀσεῖ (οπιιηοηϊαίοτβ, Ὀοϊ,] δησίθηΐ δηᾶ τηοάρχγῃ, δΓ6 
αρτοαὰ (Πδῖ τοῖς λοῖποις 181 αν ΓΟίδγθηςα ἴο Π18Γ- 
ΓΙΆΡ68 ὙΠΟΓΘ ΟἿΘ ὈΔΙΓΙῪ 18 (ἢ τ βίδη, δηὰ {π6 οὐδοῦ 
τη] ανίηρ. [Ιἢ ψΠΙσἢ σ8456 1 88 ἃ αυσβίϊοη ταμοΐι 
ἀεαίοα, ψ ἢ ΘίΠοΓ οοηδβοίδησα αἰ ἢοΐ Γοαυΐγα ἴμ6 θ6- 
Ἰϊονίηρ' ΡΑΓΥ ἴο βαραγαΐίβ ἔγοπι {Π6 ὑῃθ 6] ονίηρ ;. ἀπά 
ψΠΟΙΠΘΓ 41] δυς ἢ πγᾶῦγίαροϑ οὐρὰς μοί ἰο ὕ6 ἀἰββοϊνϑα. 
ΤΙ8 (ἢ Αροβέϊθ ἀθοϊά68 ἴῃ τ 6 ἤορδίίν ; Ὀγοίδοϊηρ 
.}18 ΔΏΒΨΕΓ ΜΙ ἐγώ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος, (ῃ ἔογοα οὗ 
Μ ΙΟἢ ψογι 818 ποῖ, 1 {Π|Π 4, ΠΟΥΓΘΟΌΎ τσοργοβαῃοὰ 
ὈΥ ΠΙΔΗΥ οἵἉ οὖν τοοεηΐ (οπημηθηίδίοτβ. ΤΠΘΥ τρδ 6 
1 εαυϊναίοηϊ ἴο: “ΤΠΐδ 18 ΟὨΪΥ ΠΥ ρτῖναῖα ορίπίο ; 
15 οὶ ἑἰουπαοα ὕρο δηγ γανεϊδίίοη ἔγοιη (ἢ γιβί, δὰ 
ἔοσΙῺΒ ΠΟ ρϑγί οὗ ἢ]8 ἀοοσίτίης ἀδἰ᾽νοεγθά ῬΘγβομδῖν 
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ψὮ16 ἢ6 88 οὔ δαγίἢ." (866, θε81:468 οἵϊογ (οπι- 
τηδηίαίοτθ, ἸΠΙΌΥ, Ποβθημ)., δηα Κγβιιβθ, δῃα δῃ 
8ΌΪ6 ποίβ οὗ Μδοϊζθ.) Το [Π18, ἤονψδνοσ, βίγοηρ οὁὉ- 
)εοιίοπβ αν θθθη ταϊβϑθ. “(Ὁ εγίδίη!]Υ (8αγ8 Μγ. 
δα 46) (ἢ6 Αροβιῖθ8, ἐβουρῇ ἴποΥ ψτγοΐθ {ῃ6 σοπ- 
τηδηἀπηθηῖ5 οὗ (Π6 [οτά, 14, 37., 414 ποί 6] νοσ ον ον 
ΒΘη[Ππηθηΐ ΟΥ̓ ἱπιπιραϊδῖθ τγανοϊδίίοη; δῃὰ ψῃθί θοῦ 
δὲ. ΡαᾺ] 80 ἀο]νογοαὰ {ἢ 6856 τηδιΓ] ποηΐαὶ αἰ γθοίί οῃβ, 
ΤΩΡ (ἰδροθηά, ἰῃ ἃ ρτγοδὶ τηθᾶϑιγΓ6, Οἡ {Π6 86η86 οΟἔὗἔΚἴ 
δοκώ ἔχειν, ν6Γ. 40., ψι[ἱοἢ 866. ΤΏογα οουἱά Ὀ6 πο 
ἀϊβδγθηςθ, ἴῃ ροϊηΐ οὗ δυιῃογίγ, ναίνψθθη [ἢ6 σομ)- 
τη ἀπηδη[8 τἰτοτοὰ Ὀγ (Ἰγίβέ, δηα {Πο86 βυρροβίοα 
Ὀγ {6 δριηῖ; τῃ6 οτὶσίπ οὗ Ὀοεΐ Ὀδίηρ ἀϊν!πα." 
“Αἴ (86 88π18 {{π|6, ποναν ον (4448 6), [6 1π]υπο- 
1Ἰοη5 ψῃϊοἢ πγ γα ἰδ ἃ ἀοόνη ὈΥ οἷὧγ Γογὰ οἡ {15 86Ὁ- 
766ἴ, πιρσῃξ δηδθΐα (Π6 Αροβί]θ πιοῦα Δββ γα! ν ἴοὸ 
άδοϊαγο, (80 ἢ6 νγὰ8 βρϑακίηρ 1π|π16 406} δηά 6χ- 
ῬΓΟΒϑΙΥ ὈΥ αἀϊνίπα σοπμηδηά." ΟΥ̓ βιιο ἢ τηδυγίαρθ8 88 
{π686 (σιϑὶ δά 5414 ποίῃίηρ, πο, ἱπάθοα, ψηποὺς 
δηςοἰραίίηρ (6 ἀαβρηβ οὔτῃε Πεῖίγ, οομά Πα. 

"Ασιστον, '. 6. ποη ΟἸιγιδέϊαπ ; 88 ρεγροίι!γ ἴῃ {86 
Νεον Ταβίδιηθηί. ΣΣυνευδοκεῖ, ἐλὶπς ρσοοά, (Ὠϊη Κ8 

, ΜΈΪ,, σοηϑθηΐβϑ, ἈΡΡτονῈ8. 78 ἀρρθῶγθ ἰο Ὀ6 δῃ 
ἸΔΙοο8] 8586 οὗἩ (ῃ6 ψοτγὰ ; {πουρῇ ἔουπα 4]80 ἴῃ 
Ἀιοά. δίο., οἱϑα Ὁγ Μυπίῇῃ ἴῃ ἰοςσ. [1 βἰρῃῖῇῆθβ, ρ6- 
ὭΘΓΑΪΪΥ, “ ἴο τπηϊΐθ ἴῃ ΔρρΙΟΡαίοη οὗ δὴν {πίηρ ;᾿ 
8180 “Ἅ το υῃϊΐθ ἰῃ 8Δηγ {π|ηρ," ψῃϑίθοΓ ροοά οἵ 6ν}].. 
Οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, 1. 6. συνοικεῖν ; 85 ἰΐ 18 ΘΧρΓΟΒ86α ὈΥ 
{ῃ6 ΟἸαββίςδὶ ψ ε [6 Γ8. 

18. καὶ γυνὴ, δυυδιια ἀδελφὴ, τἀ Κοη ουκ οὗἁ [{Ππ6 ῥτα- 
οοάϊηρ ἀδελφὸς. Βγ ἄνδρα ἄπιστον 18 τηϑαηΐ, ΒΟΒΘηπ). 
ΒΑΥ͂58, ποη Οἠγὶδέϊαπιηι, 1. 6. Μ ὨθῖΠοΥ {ον οὐ ΗΠ ΘδίΠθη. 
Βυΐ ἢ πιᾶῦ 6 ἀουλίοα ψῃοίπογ [ῃ6 ΑΡροβί]8 ᾿ιδά 
ε«)ειος ἴῃ νον. 

18, μὴ ἀφιέτω αὐτὸν. ΒΥ υϑίηρ' [Π6 8816 ἴδ γπὶ 88 
ἴῃ 6 σ486 οὗ {Π6 Ὠυβθαπά ρυϊπρ' ἀΥΑΥ ἢ18 τιΐδ, 11 
18 ῥἰαίη {πὶ τῃ6 Αροϑί]6 σοπϑβίἀδγβα [Π6 ψ]ΐδ 85 ἢᾶν- 
ἱῃσ ([Π6 ροψογ οὗ ἀἴνογςἼθ, ψῃιςοὶ, ᾿ηἀθ6α, 48 Ὀεϊηρ ἃ 
ατοοκ ογ Κοπιδη, βῆ6 νου] παν. ὙΥΌΣΓΌΥ ΓΘΠΊΔΓΚΒ, 
ἔϊιδι τηδὴγ (τ βίϊδη.. ψοπιθὴ ἱμβουρθΐ 10 8ῃ ᾿ΠΡΙΟᾺ5 
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{πἰηρ ἕο σομδθίς Ψ}Π ἃ Ηδαΐμοη, δϑροοϊαϊίῳ 1 ἦς 
τεῦ αὐαϊοέοα ἐο μηπαίΐμγαΐ ἐμδέδ, β'ῃσο {Πρ Ὺ πρὶ 
Ρᾶγίακα ἴῃ ἢ 13 1ἸπΠ| 40} Δηα ἸΔοΟἸΔΙτΥ, 45 Ὀοίηρ ““7οἸπεὰ 
10 οηθ Ὀοαν." ““ Ηρηςεο (4668 116) {υϑι1ηὴ Μαγίγγ ρῖνοβ 
8 ἰηβϑίδησα (ΜΠ δεοηνης ἀρργοδαέϊοη) οἵἨ οπο οὗ 
{ῃ086 ΟΠ γβίϊ δὴ ψοιηθ γῆ δεραγαίθα ἰογβο  ἴγοῖη 
ἢδγ δυβραηά." Βαιῖ ]οὲ 1 "6 γϑιηθιῃογρά, {Ππδὲ {16 
Ροΐηρ δά ἀϊοίοα ἰο υπηδίυγαϊ ἰυι518 Δἰίογβ {Π|6 σᾶ86 ; 
{παι ΒοίηΣ 8 βοιΐ οὗ δάιι)ίοσυ ψ οἢ αγίρὶε ἸΘρΆΠγ 
ἀἸβϑοῖνε 6 τηδγγίᾶσο σοηίγαςί. [1 βυοὴ ψ γα {8 
Π8486 ἴῃ {Π6 ἰηβίδησο τηθηϊοηθα ὈΥ Ψιβι1η, ἢ αἰᾷ 
το ἢ ἀρργονίηρ 1; ἰοῦ ἰπ6 νομηὰη αἸα ποῖ 56ρ8- 
Ταῖδ ἤθγβο ἔγοῦπὶ [6 Γ ἢ υΒῃδΔηα ἴογ μηδοίϊοί, Ὀὰὶ ἔοὸς 
εἰ ύμῷ ἴο ἢογ ὑ6α. 

᾿ς 14. ΤΠη6 Αροβιῖα ον δ448 ἃ γεᾶβοῃ Ψ ΠΥ αἰ ν ΓΒ 
οὗ τοϊ!ρίοη οὐσῆΐξ οί ἴο θ6 ἃ οδυ86 οὗ αἴνοτοθρ. 
(Κγαυβθ.) ἊΑπά {ῃϊ8 ὈΥ ἃ δογί οἵ ριβ- οσουραίίοη οὗ 
(6. οὐ]οοίοη, ““ δ[)4}} 1 ποί ὃθ6 ροϊ!υἱοὰ ὈΥ 8ιςἢ 
οἷοβα υπΐοῃ ΜΠ ἃ ργοΐδῃθ δηᾶ ροϊ! ϊοα ρογβοη 2 
Το νῃ]οἢ (6 ΔΏΒΨΕΓ 18: “Νὸο ; {ἢ Ὀο]!ονίηρ νυ 
8. ποί μωρίας ὉΥ 6 υπδοϊενίησ ᾿υϑυαηά, ὑὰΐ 
σαῖποῦ [Πη6 ὉΠ 6] 1: 6ν!ηρ 15 ΒΔ 86 α γ (ἢ 6 θ6]]εντηρ." 
(Οι αι 5.) - 

ὧπ {π6 β86η86 οὗἉ {{|8 ραββδᾶρθ, δῃηἀ δβρϑοὶδ! γ οὗ 
ἡγίασται, [Π6τ ἢάνα Ὀ66η ΠυΠΊΘΓΟΙ 8 Ορίϊοη8, 8}} οὗ 
νὨϊοῦ 1 σαηηοῖ 06 Θχροοϊθα ἴο ἀείμ}} δηά γονὶον ; 
ΘΒρθοίΑΙΥ 85 1 ΘΓ ΔΓῸ 5ΟΆΓΟΘΪΥ ὩΟΓῈ (ἢ {νὸ (δαὶ 
Ὦδνο ΔΩΥ βαιθίαπορ οὗ ἰγιτῇ. 

ΤἼκς ορίηϊοι! οἵ πιοβί "θβοθηΐ [πἰ γργοίθγϑ, ἃ8 ἔγαυβο, 
Βοκβοηπ)., δΔηά δο[ίουβ. (Δηἀ ἰοτηοῦν Εβι., Μϑηοοῖι., 
Δα ΤΊΓη.) 18, (δὶ {6 86η86 8: “για ΘΆΒΥ ὕ6 
σοηβοοσγδίρα ; ἐδ, 1ἴῇ 801η6 ῃ:ΘΑΒΏΌΓΟ, σοηϑοογαίθα δηὰ 
Ὠσρογοα νι (Ἰγἰϑι Δ, δηἀ ἢ85 Δ ΘΆΒΙΟΙΓ ἃ ́ ΟΟθ88 
ἴο {6 08 ΟὨγβίδηιπη, θεσαιβα οὐ ἢ185 Ὀοϑ!θνίης 
ψ1[6." ΒΕῸΓΣ Θχδιηρίθβ οὗ ν] σῇ βθηῆβθ6 οὗ ἁγιάϑεσθαι, 
δ! θυ5. γοίογβ ίο Αοἰβ 920, 82. 96, 18. Ηφοῦ. 10, 14. 
1 (ογ. 1, ὦ. υα. νοτ. 1. Απά, ἱπαφ64, {18 ᾿ηΐοΓ- 
φγοίδιίοη ἀθβοσναβ (ἢ6 ργαϊβα οὗ δι πηρί οι ; Ὀωΐ ᾿ἴ 18 
εἰοίδοςί να ἴῃ οτ σὰ] ργοοῖ. ΕῸΓ ΨἤΘΓΟ 15 ἀγ. ΘΓ 
0564 1ἢ (δ 18 ἰπηϊ6ἀ 56η862 Βεβιάρβ, ΠΟῪ οδῷ ἐξ 
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ΔΡΡΙΥ ἴο (Π6 ΔηιΠοίιο8] οἰδυβοὺ Απά ἐλμθ 1ῃ8 
ψΟΓΒ ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ἡμῶν ἀκάθαρτα ἐστι που]ὰ Ἀ6, 
1 {πη Κ, ἰγγθνδηί. 
σοί οἴδμοῦβ δάορί {6 Ιηἰογρτγοίβιίοη οὐὨ ββι]δὺῦ 

(νϊοἢ δα θ6θη θϑίογα Ὀγουρῆι Τογψαγά ὈΥ Ἡδιηῃι.), 
δηα Δ Κα {Π|6 ἀγ. ἰῃ ἃ ἐμέν 6 56Ώ86, δηἀ (ἢ}:}18 πῃοα δά : 
“ 1}} στΑάια!} ] Υ Ὀδοοπηθ ἰοΟἶγ, ΟΥ̓ ἐδ] ηρ ἸοΓα [8- 
ΨΟΌΓΔΌΪΥ 1Π0]ΠΠ64 το ΟΠ ΓΙβιΔη1γ." Βυΐῖ [Ὠ15 18 ἀοἰπῷ 
στρα νἹοϊθηςα ἰο {Π6 ψοΓγάβ, δηὰ σδη ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊ6Δ8 Ὀ6 
δάἀπμ (6, Β651468, ἰδῇ ἀγρυτηδηΐ 18 του σΠ 6 οἡ δὲ 
ν. 10. Νεῖῖμοῦ σδη 1 ἄρρτονο οἵ  ΠΙγ᾽5 νϑγβίοῃ : 
“« λαέξῆ, δόοῃ βαῃς (64. Οὐπον (οιηπηθιηίδίογϑθ, ΤΏΟΓΘ 
ΤΙ Εν, τοραγὰ {π6 ργοίθγιιθ ἃ8 ρυΐ ἴῸγ {ἢ6 ργθβϑηί. 
Τῆδ συ ἢ 15, (ἢδὲ 1 {Π|15 1αἰοῖὰ [Π6 Ὀτγοίθγιθ ἢ88 δη 
δογίϑί 86η86, 8η4 ἀδηοίθβ Ν]|γ1Δ( 18 ὠδμαΐ ΟΥ δοοσιυδίοπηθα, 
1.6. ψ δὶ 458 ὈΘ66ῃ, 18, Δηα ψ|}] Ὀ6, 

ὕροι [Π6 ψῇοΐο, {Π6 θθ8ϑὲ ἔουπάθα ορίη!Οἢ 56 6Π)8 
ἴο ὃ6 {πὲ οὗ (ΥἾ6]} 1.8, δοϊαῖον, (δηγον., ΒοΖα, ( αἰνίη, 
δἰτηοβί 411] {πὸ Ἰ)υίςἢ (ομγηοηϊαίοτθ, δ γ, Ὑ οἱ ἐς 
δηά Βοηροὶ, δηα ψ ῃ ] οἢ 18 ργΌΥ σοπῆγπ)οά Ὀγ (ἼὮγΥϑ8., 

᾿ὨΔΙΏΘΙΪΥ, {πδΐ (ἢ8 ΒδηςΠσδίοη 18 ἢοΐ ἰο Ὀ6 Θχίθηαοά 
βΡεγοηά ψῇῆδί {Π6 8υ}]6οΐ πιδίΐθῦ ΓΘ  α1Γ68, 1. 6. 88η6- 
Ἐἰποδίοη φμαΐθηλ ἐἰὲ πιαίγἱπιοπῖὶο μξὲ ζπ8 66. 80 
ΟΥο] 8. ΟΥὖ, 48 ἴἴ 18 Ὡ)ογα ἴδια ΑΓ] Θχργοβθδοὰ ὈΥῪ 
ΒΥ: “Ηδ [5 ἰο ὃῦδ6 ταρυϊθα 88 βαῃοίἤθα, δ6- 
σϑι86 ἢθ ἰ8 οη6 ἤδϑιι 1} ΠῸγ ψηο 18 μοὶγ." Β6Ζᾷ 
τοηήογβ, ““ Ριοῖδ8 ὈΧΟΓΙ8 Ρ]118 ναϊοῖ αὐ ΟΠ] ΠΡΊ ΠῚ 
1104 5ϑδησίαπι οἱ ρυταπιὶ ΠδΘαΐιγ, φυλῃ πλάγι] 1ηῇ- 
ἀε] 88 αἱ ρτοίμποίαγ, νοὶ αὐ χοῦ ὈῬοηὰ σοῃβοϊθηςἃ 

κε ΤῊ]8 ἰηἰογργείδ(οΏ, ἤούγονογ, 18 ἴω 80Π)6 τηθᾶϑυϊα ϑυρρογῖοα ὈΥ 
Ὑπεοάογεῖ, νν ΠΟ ρΔΓΔρΡὮΓΑΒαΒ ἴἢ6 ννορὰβ Ὀγ : ἔχει σωτηρίας ἐλπίδα. 
ἮἯε ἤυνίθοῦ οὔϑεγυεβ, {παὶ ἴΏ6 Αροβϑί]ϊα π88 Ἔχριεβδοὰ ἰῃβ ϑδοη(θηΐῖ 
ἘγρογὈ  οαΠγ, τ (ἢ ἃ νίονν το ρεγϑυδάθ ἴΠ6 Ὀ6] Εν Ώρ' ΡΑΓΙΥ ποῖ ἴω 
Ὀγοδίς ([Π6 Ὀοηὰ οὗ νγνβα]οοκ." Α βοπιδννδῖ ἀδηρεγουβ ἀπά υἱβεοιιπά 
ΡΓΪποΙρ Ια. ; 

[τ ἰδ α'90 δυρροτγίοεα Ὁγ Ῥῃοϊζ. 4ρ. (Σοιιπεη, 479 0., ὙΠΟ, Δεν οὔ- 
δεγυϊηρ [πα {π8 υπθεϊἑανίηρ; ραγίγ, θεΐηρ᾽ ϑυγαγθα Ὀγ (6 ἀυτ ἃ] Κἰηἀ- 
688 δῃοννῃ ΟΥ̓ ἴπ6 Ὀε αν; ΟηΘ, δηὰ εἐηάἀοαγοὰ {ΠογεΌΥ, ἰ8 ἰηἀποορα 
ἴ0 ἤδεϊ βιίγοηρ; οοῃ)υραὶ αβδοϊοη, δὰ ἴὺ {πη Κ ποτα ἔανουγϑῦ]ν οὗ 
(Π6 ἀοερεὶ : ὥστε καὶ ταύτῃ ἐγγὺς ἐστι τοῦ εὐσεβεῖν αὑτὸν καὶ 
ἁγίασθαι διὰ τῆς συνοικήσεω: τοῦ πιστοῦ. Ὑοεῖ (ἢ 8, 1 (ὨἰΠΚ, ἰδ ἴοο 
[Ατ-᾿οϊοποὰ. 
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τηδγῖο αἱ ποη ροβϑὶ(." ΤὍῇδ βθῆ86 19 ψ6}} Ὄχργοβεθ 
Ὀγ Τοάάτν. 8 : “ΓΘ ΟἿΘ 18 80 88ηςιΠ 6 ὈΥ {Π|6 
οἴποῦ, ἰἢδὶ {πσ6ὶγ τηδιγὶ πηοη αὶ σοηνουϑο 15 848 ἰανν [] 88 
ΛΊΠ ον ποῦ Ὀοιἢ οὗἁ [6 34π|6 ἴδ}. ὅδθο Ὀιοίοσιο 
Δηιᾳ. ΒΙΌΙ]. 47., οἰοἀ ὑγ οι, ψῇο Ἰμιηβο ἢ τὸ- 
τι ΥΚ5 : Ρβυὶ8 ὨΘρΡ6 ἰηάἀ!ςαΐ, σοη]υρσίυπι 6] υ5Ππ|06 
Σ᾿ ρᾶγ Οὗ σοη]υρααὶ δἰἐθγυΐγιπι βάθη ἢ δ6οὸ ρμ͵δοθια. 
Ηοο νϑζο δὰ δοοριπὶ Ῥδ}}1} 50Ππ] δῖ, 401} 60 8ρ66- 
ἰδΔθαῖ, υἱ ἀοσοτγοῖ, σοη]υροπὶ βάοίθιη πα ΓΙ ΠΟΉ11Π, 
σου {ΠηΠῆ66}} βυδοσρίαιη, βοίνοσα ἤοη ἀθθοσο." [Ιη 
ἐῃ6 584π|6 νίον, Μῖν. δ᾽δάε {πη Κ8 ἰῃἢδιὶ Ὀγ (6 1η86οἱ 
Ῥαγυ οίηρ β8δηςι(ῇεα, [Π6 Αροβίϊε πῖσης πθδη (ἢ 6 
τοδιγίαρα ἰ(86} ὈοΙηρ᾽ 80 β8ποι1ῆδα, 88 ἰο Ὀ6 Θης16ἀ 
ἴο 4᾽Ϊ (Π6 διἰἰνδηΐαρεβ οὗ ἃ Ἴσοιηρίεία (ΟΠ γι δία τηδε- 
ταρο, Ρδγιου αΥΥ 88 ἰο {ἰἸἰ βίαῖα οὗ {π᾿ ἙσΠ]] άγθη, 
ψο ψουϊά 6 σοηϑιάογροα 458 (ἸΓιβιδη8, δηα ὈΘΟΟΙΏ6 
δἀτη 850 ]6 το {6 τρῆϊ οὐ Ὀδρίίβπι ; νοΐ ψου]Ἱά 
ποί πᾶν Ὀδθη ἴη6 ςᾶβ6, ἤδη οί. [ἢ 6 ραγϑηῖβ Ὀδ6θῆ 
Ποδίῃθῃ δηά υποϊθδη." 
νΑ58 τοίΠα 1δαρέϊσέ τηϊογρτγοίδιίοη, [ἃ 45, ππάοιϊδί- 
Θά]γ, ποί ἃ ἴοοϊ ίο βίδῃα οἡ. Μβωέ ἴ τηιιβὲ μοϑὶίδίθ 
ΜΠ ΘΙΠ6Γ το δάορί (Π6 ᾿α81 ἀφία!!] δα ᾿πιογργοιδεοη. 
Ῥογπαρ8, ΠΟ ΝΟΥ, 1ἴ ΠηΔΥ δ6 εησγαζίέθεϊ ἀροη (ἢ 6 οΠ6 
νυ Πιοἢ ρῥγοσοδάορα ἴ{. 

14. ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάρθαρτα ἐστι, νῦν, ὅτο. 
Μδην (ὐοιπμπηρδηίδίοῦβ γοηάθγ ἄρα αἰοφμῖη. Βαϊ 1 
ΤΑΙΠΘΓ 86οη8 (0 ἢδανα (ἢ6 856η86 οὗ μη)ηοζεοίο, βαηπε; 
δΔηά {Πθγ6 ρρϑᾶγϑ ἴο ῦ6 δη ε]}ρ5818 οὔ ἄλλως, ψ ]ΟΪὶ 
8. ἢοΐ τπη|ΓΘα  ΘΏΓΥ ἐουπα δίϊοσ σογίβ:}) σοη) ποίη 8, 
δηΠ δπιοηρ [ἢ6 ταϑί ἐπεὶ. (ὅθ ἤοῃ. 11], 6. δῃά {86 
ποία ἰπογθ, δηα αἷδο Ἴοηϑυϊ Υεῖ58.) Τῇ 586ῆ86, 
1 θη, βθθῖη8 ἴο 6 (ἢ]5: “Εογ οἰ ογν 86 (ηδιηείγυ, 1 
ΟΠ6 ῬΔΙ ὕ6 Ὠοΐ 58η6 {1664} γοιγ σἢ] ἀγθὴ ἀγα οοηβὶ- 
ἀεγοὰ ἱπηριυγο δηά ῥγοίδληθ. (866 ᾧ (οσ. 6, 17. Δοῖβ 
10, 28.) Βιιῖ ποιὺ (1. 6. ἴῃ [ἢ18 6856) ΤΠΘΥ͂ ΔΓ6 ΠοΪγ,᾽" 
1. 6. ἔογῃι ραᾶγί οὗ (ὐοα᾿β ρβορὶβ 80 Πδιαν (οι 

Ἐ ΤΉ ἀθονα ἰπιογργείδιΐοη, ΝΜ δοκηΐρει 9ἰ ΓΟ ρἾΥ οοπίοηάα, ἐδη- 
Βοῖ Ὀ6 δἀπνίἰἐὰ. Βαιὶ ἰδ ΟὈ]εοι ΟΠ βαϑόσῃ γ ΣῪ [Ἀγ ἔγοιῃ οοῃοϊυδῖνο, 
δηά ἰδ οὐ ἱη(εγρυείδι 0} δΌΓΡΒΘΘ68 ἴῃ ΔΟδΘΌΓ Ὑ ΔΩ ΟἿ γεῖ ΡΓῸ» 

φ 
᾿ 

» 
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Ῥαγ.) “ορίδσε σοιῃργεῃθηβί, δὲ πηθιηῦγα θοοΪθϑῖ8 
τορυίζαηίιγ, οἱ ὑδρίϊβηι: σα ρᾶσοθβ, νἹ]ἹΡΌΓΘ ὈΓΟΙΏ 185: ΟῊ 8 
118, γο ἤει ἔμι5, οἰ δόηιϊηὶς ἐμ." [τ 185 οὈνίουϑβ, 
ἢονν ᾿8[γοηρὶγ (18 βιιρρογίβ {πΠ6 ἀοοίτίηε οὗὨ [ηΐληΐ 
Βδρι 5π|." 

1ὅ. εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίϑεται, χωριϑέσθω, ““Ὀυΐ 1 
{Π6 ΠΡ 6] Θν]ηρ' ΡΑΓΙΥ εὐὐέέ βαραγϑΐθ ἢ] πΊ86} ἔγοπι {Π}6 
θοϊθνίηρσ, ἰος ἤϊπὶ 6 βοραγαΐθ." Ὅῇδ τηεδηϊηρ οὗ 
ἴη6 Αροβεῖ6 ἴῃ {ἢ 686 ψογα8 18 ποΐ νυῪ οἶθᾶσ ; ὙΠ οΙ 
ἢ48 164 βΒοπη6 0 βϑιρροβα ἰῃαὶ [Π6 Αγροβι16 πχοδηΐ 4] 
Β Οἢ Γ]ΔΥΓΙρΡ 68 το 6, Ὁγ 116 ἀδβογίίοη οὐ (6 υη86- 
Ἰανίηρ Ραγίυ, ἴρδο γαοίο δηηυ ]ϑα : 50 ἰδὲ ἃ πον 
06 τηϊσῇςξ ἴΔ1κ6 ρΡἷαςσθ. Βυΐ {Π18 86η86 οδηηοί ἔλιΓΙῪ 
δ οἰ!εϊτοα ἔοπι {Π6 ψογά8 οὐ δεδούλωται, ψ]]οἢ δά- 
1 Οὗ ἃ νοῦ αἰ βδγθηῖ ᾿πἰογργοίϊδίίοη. ΝδΥ βοῇ δη 
οΡΙ ἴοι ψουϊὰ θ6 δ νᾶγίδησθ ψῇῇ οί {6 ΘΕ ΘΓ 
Δα 5ριγΐ οὗ οὖῦγ ον 8 ἀθοϊβίοη, δηά ᾿πάθϑ οἷ. 
[ηΠ6 ΑΡοβε]6᾽8 Πιπη56 1} ἴῃ {18 νΟΓῪ σπαρίογ: δηά 
Βι οἢ ἃ τηδίργιαὶ σἤδηρα ἴῃ [6 ἰᾶὰνν σδηποῖ ψ6}} 8 

Ἐ Οη π|ΐςῃ Βοαάτγίρε Ὧδ8 [ἢ [ΟἸ] οννῖηρ; Ἔχος!]εηΐ δηηοίδιϊο 
““Νοιίπρ, οὐ 6 τηογὸ δρραγοηΐ (μδὴ {παῖ ῃ6 τνοτὰ δοὶν εἰρηϊῆεθ 
ῬΕΙΒΟῚΘ νν}10 ὐΐρης θ6 δα εὰ ἴο ραγίδκε οὔ {π6 αἰδϑιρο Ἰσμΐηρ; 
Γὶ(68 οὗ Οοα 5 ρευμρῖίο. Οοτηρατῖε ἔχοα. 19, 6. Ὠευΐ, 7, 6. 14, 2. 26,΄ 
190. 88,8, Εζια 9, ὦ. νἱτῇ [58. 35, 8. 3,1. Αοἴβ 10, 28, ἃο. Απὰ 
ἃ8 ἴον [πε ἰηἰεΓργείδτοη ὨΟἢ 80 πηᾶὴν ΟΥ̓ οὐγ ὈΓΕῖΏγοη, [ἢ 6 Βᾶρ- 
[618, αν οοηϊεμπάοα ἔοτ, {Παὶ λον δἰ ρη 65 ἐεφἐέἐπιαΐα, Θμὰ μποίραπ, 
ἐϊϊοσ ἰπαέο, (ποῖ ἴο ὑτρο (Πα τἢ8 βθθβ 81) Ὁ ΏΘΟΓ ρί ΣᾺ] 56 Ώ86 Οὗ 
{Π6 ννογά,) ποῖπίηρ; φ8η δ6 πιογα ον ἀθηΐ ἴδ ἰῃδἴ (ἢ 6 ἀγρυπιοηΐ ν}}} 
ΌΥ ΠΟ πιϑδηβ δὰ ἰΐ; ἴὉΓ ἰἴ ψου]ὰ θ6 ρῥγονίηρ 8 τπΐηρ ὈΥ ἰἰβοϊξ, 
ὁ θπὶ Ῥ6Ὺ ἰάοπι, ἴο ἀγραθ {παι {Π6 σοηνοῦβε οὗ [Π6 ρϑγθηῖθ νγὰβ ἰαννἣι] 
Ὀδοδιιδε ἴῃ 6 ἢ] ἀγ ἢ ννογα ἢοΐῖ Ὀαϑίαγαϑ; ψΏΘΓΘα8 4}} ῆΟ (Ὠουρδς 
ἴα σοηνοῖδβα οὗἩ ἴπ6 ραγδβηΐβ πηϊανν αι], τηιιϑῖ οὗ οουγβα ἰὨίηἰς (παῖ [ἢ 6 
οἸΠἀγθη ννογ Περὶ τ πγᾶῦθ.᾽ 866 8130 Μῖγ. 514{|6᾽8 Ἰυαϊοίοιιβ Γοιδ 8 
οὐ 1ἢἶ6 δυδ]εοῖ, αηα εἜϑρεοΐα!! ἴῃ6 δηποίαδιοη οὗ ατοῖϊυβ οὐ 18 
νυ ΠΟΪ6 ραβϑερα, 00, ᾿πίον 418, οὔβογνρϑ: ᾿Ακάθαρτα εἰ. ἁγία (αυ 
δῖος ορροπυηίυγ, ᾳφυοτηοᾶο ἀρυὰ δυάεδεοθ πϑῦῸΒ εἰ Ἐ3»Ἴ22), Ὠοὴ 
ΣΟ τἰταδι!οηθπὶ εἴ Ἰορ! ἰπλαϊίοηοαι ἀεηοίδηϊ, 864 ΕΠ ηἸςἰδεαυπὶ εἴ 
Ομ γιβϑιϊδη ἰδ. Ουξϑίὶο ἶς Ὡοὴ εγαΐ δῇ ργοΐθβ ἰοὶ πιὰ οϑβοῖ 
δε δὴ Ομ γβιϊδηα : 400 βθῆβὰ ΠΩ οσουγγῖς δριιὰ Τα] αν! 608, 
Ἑοάδηι βεηϑὺ ἢϊς Ζαποίξ, 1. 6. ἰπ δαῃοι ἰδῖ6 ρεηϊιὶ, ἀϊσαηίυτ, ἢ. 1]. ἴῃ - 
ἴγα Ὁ γἰϑιδηϊἰδίμυτω, δὶ νθ] ρϑῖογ νὰ] τηδίεγ δῖ ΟΠ γδ Δ }3.᾽" 866 (δ- 
ΡΕΪ1, ἴη Ιου. δηὰ δ εἰβ8., τῆ Ἰαταν οὗ ννβουα οἰϊε8 ΡΙαΐ. 18. οἱ Οεἷγ. ᾿. 
364 ν. τινα μᾶλλον ἥ σε γινώσκειν, ὦ κλέα, δὴ προσῆκον ἐστι --- τοῖς 
ὑσιριακοῖς καθωσιομένην ἱεροῖς ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς ; 
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ἐπα ρὶ 64, βίησα [{ σου] ἃ γοηάϑγ (Π6 Δγορδίϊοη οὗ ἃ 
ΤΩΔΓΓΙσο ἀδροπάδηϊ οἢ ἴῃ 6 εὐἱξέ οὗ (ἢς δεραγαξὶησ 
ραγίῳ ; ν]ιιοῖ ψουϊὰ ἀοϑίγου 4}} ΒΘ Υ 1Ἰῃ [ἢ 6 ΓΏ8Γ- 
ταρα Ὀοηά8. ΤῊ 8 8146 οὗ {Π6 ηιιθβίιοῃ 18 80] ἀ6- 
ἐεηήοα ὃγ Ὑ οἱ ἔ, ψν ἤοπὶ 866. 

ΤΠὨ6 σοῃίγασυ ορίηϊοῃ, ἡδπιοῖν, {πὲ [6 ὈΘ! Θνίηρ 
ῬΑΓΟΥ 8 ἴγεα ἴο [ὉΓῚ δηοΙΠ ΘΓ τ]ϑγΓίαρθ, [8 τηδίη- 
ἰαϊηθα ὈΥ βανϑγαὶ δ] ηθηΐ (ὐοιηπηοηίδίοῦβ, ἃ5 τοι ]υ8 
δηἋἀ οἴ ογβ ἀρ. ΡοΪο; 88 αἷβδο Ὀγ πηοϑῖ οἵ [ἢ γϑοβῃς 
ΟΠ68. [{ 18 4130 ἱπηρυῖεὰ Ὀγ Ὑ ΠΙΌγ ἴο ΟΠ γγβοβίοπι, 
ὙΤΒοορἢγν]αςί, Ῥοί8, ἄς. Βυΐ ρεγῆδρβ 16} δχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠ8 8ΓΘ ΟἾΪΥ (ο ὃ6 ἰΔΚ6 [ἢ ἃ ρορυΐᾶγ δοσερίδ- 
«ἰοη, Ὠδπηοὶν, (δὶ 6 δ᾽! ανίηρ ΡΑΓΟΥ 18 ἔγεθ ἔγοῖῃ 
ΟὈ]Πραίίοη ἰο σοῆδθιῖ τ τῃ6 οἴ ογ. 866 δοϊδίοσ 
80. ῬοΐΪςρ, δηα ββρϑοίδ!ν γ. ὕροη τἢ6 ψΠοΐο, 
δ ΟΠ(ἰ 866 Π|8 [0 ἤδνα σΟΙΓΘΟΙΪΥ γαργοβοηίεα (86 

86 η86 {Πι}8: “1{ {6 1Π646] ψ1}} ποῖ ᾿ἶνα ψτἢ (Π6 θ6- 
ἸΙονογ, 0688 8ὴ6 Ψ|}} ἔογβα κα ἢθγ γα]! ρίοη, 886 18 ηοΐ 
[Π6 80 δηϑβίανθϑα οἵ βυῤ)]θοϊοα ἐμαὶ 886 ΠΏΔΥ ἀἋ0 δείδ 
ΡΓΟ) υἀϊοῖαὶ ἰο ἴδγ τε] ρίοη, δῃὰ ἰὸ ἴῃ Ὀαίγαγίηρ 
{(Πογθοῖ, ἴῃ Ὅγαογ (ἢδὲὶ βῆ πᾶν σοηϊπυθ σι ἢοῦ 
Πυδθδηα; Ὀυΐ 88 18 Ὁ] ΑπΊο 688 1 806 Γοϊηδίη δορᾶ- 
ταῖς ἵγοιῃ ἢϊπι, Ὀροη βις ἢ ἢ 18 ἀοβογίοη.᾿" ἢ 
ΤΙ οὐ δεδούλωται 8 ψεὶ] οχρίαἰηθά ὈὉγ ΤὭΘοΟρΡἢγ- 

Ϊαοί, “18 ποῖ Ὀουπά ἴο ὈσδδΓ σις Ὦϊπ) ἴῃ ϑ6 ἢ ἃ 
Ροϊηϊ,᾽ (ἰ. 6. θῇ ἢ ἀύλγγο 8 ψ ἱἢ ἢογ οὐ (86 βοογα 
οὗ το] ρίοη.) 

1δὅ. ἐν δὲ εἰρήνη κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς. 10 68 Ὀδ6η 
(1 τ 1ηΚ} τ ρ Εν ποιίςεὰ ὈΥ Ρ᾽δβοδίογ, Ῥᾶγβιιβ, δ. ]8- 
ἴ6γ, δηά (το ]Π15, (Π4ι (Π6 ΑΡοβί]6 ἤδγα ἐΐηιὲές [86 
ἸΙθ Γι γ ἴῃ ᾳυσϑιίοη, ἰδὲ 11 βῃουϊὰ συ ἰηίο ᾿ἰσθῆβα; 
4. ἀ. ““Οαοὐ, πονανοῦ, ἢ ἢ (8164 υ8 ((ΓΙΒεΔ}5) (ὁ 

«“- Τίηυβ Ῥαγυβ, (αϊνίη, δηὰ Ἐδιϊαθ: “186 Γ᾽ οαεῖ ποὴ ϑοϊυτ 8 
ἴογο εἰ τηρηβὰ, βεὰ εἴδη) ἃ νίπου]ο ἀδβεγεηιΐ8. Νοῦ δὶ ρδίυν τοῖ 
Συπιηιά οὐτὴ τηοϊοβιϊὰ ἑηνίο συμδῦθιοῖ, νοὶ υἱ οοο]οδδ πηδησδῖ, οἱ σὸ- 
Ποποὶ αἰ οηοῖα οχϑροοῖεί 8. ρῥγοσυτεῖ." 
᾿Π4 80 ειοιοίη : ““8ὲ] ἀσϑειὶς ὑχόγο, ααΐα {116 ΟὨγίδίο Ὠοεηθη 
ἀεάϊι; ΠοῊ δάδο 8]}Π}Πτδίβ οδί πηδῦῖο, αἱ ε)05 σταῖβ ἀδῦεαϊ ΟΠ γί βίμπὶ 
ὅξβεγεσο. Ὑπὺ5 1,εέ λὲπι 50 Ν1Π'σ Ὀ6 ἴακθὴ ἰῇ ἃ ρορυϊαῦ δοοερίδιίοη, 
ἱ. 6. “ ὈΓΙῺΡ πο δοίΐοῃ ἴο σεοοῦθσ ὙΟῸΌΓ πιδι γ πηοηΐδὶ τσ νϑ; τηῦς ἢ 
1685 δδοῦὶ ῆοθ γουγῦ ΟὈΣϑ(η 11} ΓῸΤ δυςἢ ἃ ρυγροθα." - 
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{Π6 ἐυ]ναἰϊοη οἵ ρθᾶςθ ; δῃά {πογϑίογα {ΠῸ θο]θνίηρ; 
τηιϑῖ ηοΐ Δῆοτγιἰ {Π6 ὉΠ|}6]Π]Θνὶηρ ΡᾶΓΥ ΔῺΥ σαϊ86 [ῸΓ 
βθράαγαίοη ὈΥ͂ Δῃ υηγ]6] ἀϊηρ Βρ ΓΙ δηα ΟνῸΓ ῥγϑοῖβθ 
ΒΟΓΏΡΙΟΒ; ΠΟΓ, δίϊοι βοραγδίίοη, σοσηρϑὶ ἢϊπὶ οὐ ἢθγ 
ἴο τοία ἢ, δηα ἰἢυ.8 ᾿αΖαγά ἰἢ6 Ὀγραςῇ οὗ ροᾶοο.᾽" 

16. τί γὰρ οἴδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; Τἢρ 
Αροϑβί|8 ἤθγα δβϑίρῃϑ (6 γέαϑοη ΨὮΥ {{π6 ὈΘ6] νης 
Ῥᾶγίυ βϑῃου !α ποῖ ργοπηοίθ πρϑά 6588 βαεραγδίίοῃ, δυΐϊ 
ἸΏ ΘΝΘΓῪ ΨΑΥ οὐ] νᾶί6 ΡΘᾶσ 6; ΠΑΠΊΘΪΥ, 81:06 ὮΥ {118 
σοηάποϊς {6 ΟΥΘΓ ΡΑΓΙΥ ΤΏΔΥῪ ρῥγοραῦθὶν ὃς ραϊηρδά 
ονοϑῖῦ ἴο {6 (Ἠ  γΙβἴϊδι) ἐδ: ἢ : ἔὸσ {Π|π 40 18. 6 γ6 {Π6 8686 
οὗ σώξϑειν, οη ψῃηϊοί ἰδ 866 ἴῇ6 ποῖ οἡ Μαίί. Φ, 
421, Ἐλοβϑηῆπιμ. οὔϑογνοϑ, ἐμαὶ {6 ψογά 8 αἶξο ιιϑοὰ 
ἴῃ {ἢ]8 πηΘἰΔρ ἢ ΟΣ ο4] 86 η56 ὈΥ̓ (6 Ρυ(βαρμοόγρδηβ. 
«πὰ 6 τγεΐδιβ (ο ψα}}. 46 Ψ΄. Ρ. (.9. δὸ κερδαίνειν, 
9. 22, (ὐομραάῖ 1 Ρεοί. 8, 1. ' 

Ηδεγα δγείβϑιοθιη δρίγ οἰΐ68 Βοϑγθβοθ ἢ ΕΗ. 17,12. 
“Ἐδοίυπι ΡΙΪ, αιΐ ἀυχοτῖαῖ Χοσθ Ρ᾽διΏ, οἴ ὩΟῺ ΡῬΓῸ- 
σγοδυπηΐ ᾿θΘ6γοβ. Ὀιχούαηῖ. 1260 ἢ1}}}} ὈΓΟΒιΙΠλ118. 
διοίθγιυηΐξ οἱ ἔδοθσιηΐ ἀϊνογτίίυτη. [νι 1116, ἀχὶΐ ἰη- 
Ρίδη), φυ8 ἘΠππὶ πρὶ ὰπὶ ἴδοις. ΠΠ|4 Ὠπρ5ὶ: ᾿ΠΔΡΊΟ, 
συθ ρΡλπ| ἔδοιϊ[. Εσοθ οἷ 6886 ΘΧ ΠΧΟΓΘ.᾽ἢ 
Κύδιβε εἰἴ65 ΟΙδη. ΑΙοχ. δέοι). 4. ἐλοιτ᾽ ἂν οὖν ἢ 
σωφρὼν, πρῶτον μὲν πείθειν τὸν ἄνδρα κοίνωνον αὐτὴ 
γίνεσθαι τῶν πρὸς εὐδαιμονίαν φερόντων. Εἰ δὲ ἀδυνατώς 
ἔχοι, μονὴ σπευδέτω ἐπ᾽’ ἀρετὴν, πάντα μὲν τῷ ἀνδρὲ 
πειθομένη, ὡς μηδὲν ἄκοντος ἐκεῖνου. πράξαι πότε, πλὴν 
ὅσα ἐπ᾽ ἀρετὴν τε καὶ σωτηρίαν διαφέρειν νομίξεται. 

Μδηγ Οὐομηπιοηΐαίοιβ Ἰοίη {116 εἰ μὴ σ΄ {Π6 ΦΌ]] ον. 
ἐῃρ νογβα ἴο {6 δηά οὗ {Π6 ργϑβθηΐ οὔθβ. δὸ (ἔευ- 
[ΘΏΪ 8, 828η6, οὗ {6 τπηοάρΓηβ8, Ηδιημηοηά, Κύϑυδθο, 
δὰ οἴἰογβ. Βυΐ ἴον {8 ἰἤδγα 15, 1 {Π|ΠΚ, ΝΘΣῪ 
1116 δι ΠΟΓΙΓΥ ἢ; ΠΟΙ σδῃ 1{ 6 ἀείβδηάἀαα οἡ οτοαὶ 
τουηάβ; ἔον {Π6 ἢ μὴ 15 Ἔν! ΘΏΠΠΥ {{|6 ΘΑ516Γ γεδά- 
1η5. ὙΠΕορηγίδος τοιηδγκβ (ῃδὲ Βοπ]6 ΘΟρ 65 ἢιδά 
ἡ μὴ, Ὀὰὺϊ ἰῃαὲ (ΟΠγγβοβίοιῃ γϑαὰ δηὰ Ὄχρίαἰηθά εἰ μὴ, 
οοπηθδαοίηρ ἰδ ψἱτἢ (Π6 ποχί νογβα ; ψὨ]οῖ,, ἢ 8808, 15 
ἴλτ Ὀειίοσ. Δηά 6 {8 Ἔἀχρίαϊηβ [6 Βδῃηΐβηςο : οὐ 
γίνεται ὃ χωρισμὸς διὰ τὴν ἀπιστίαν, εἰ μὴ ἑκάστῳ, ἀντὶ 
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τοῦ, ἀλλὰ ἕκαστος οὕτως ἐχέτω, εἰς ἠυδόκησεν αὐτὰν ὁ 
Θε’ς. - ᾿ 

17. εἰ μὴ ἑκάστῳ εἷς ἐμέρισεν ὁ Θεὸς --- περιπατεῖτα. 
Ηδτα εἰ μὴ 18 ον ἀλλὰ. οπΐψ, αὐ ἰεαεέ, αὐ αἰΐ ευοπέδ: 
ἃ 86η86 ἰουηά ὈοῚἢ} ἴῃ ἰπ6 δοτιρίαγαὶ (48 (δὶ. 1, 7. 9, 
17. οπι. 14, 14.) δηὰ ἰῃ ἰῃς (4586 8] ψγιῖογϑ. ΤΠ Πι8 
(6 Οοιηπηδηίδίοτϑ οἰϊα Ατὶβί. Εᾳ. 1108. μηδὲν ἀλλ᾽ 
εἰ μὴ ἔσθι. Απῃὰ 80 πὲδὲ ἴῃ ΡΙδιῖ. δὰ ΟἸσεγο. (8566 
Ὥγακ. οὐ 1ἰἰν. 94, 20.) 

Οη {{π βοορα οἵ {18 δηὰ 1η6 ζ]ονηρ νεγβα 
Κτδυβε (ἔτοια Βοβθητῃ.) ρϑγ ΠΟ ΠΕῪ ΓΟΠΊΑΓΚΒ : “Ρδυ- 
108, αυοά βερίυ8 ἴδοογε βοϊοῖ, ᾳφυϑάδπι ἃ ργοροβὶίο 
Βι.0 ΠΟ ρμδηὰ 816 η8, Ἰηςο τ) οἱ οἴ ΟΧ Οσοϑϑῖοη6 60- 
ταμ, αυ8 ἀ6 σοη)υρίο ἀἰβραγὶ αἰ βϑογυογαῖ, ἰοσὰπὶ ἀ6 
ν δῦ 8 νἱτ ἱηργαα!γ σοη Πἰοη} 0.8, Θ454116 1η ᾿ρβ8ἃ 
Το, οἵ ἴῃ γα σΊοη 8 ΘΧΘΓΟΙΟ ἢ181] τηυίαγα ἀοςοῖ.ἢ" 

Βυΐί ἴο δάνογίὶ (ο {π6 σοηϑίγυσίίοη οὗἁ {π6 ργοβθηΐ 
ψοῖβα, Οτοί 8 ἢ 88 ΤΣ ΒΕ τοηγκοά ἰῃδὲ 1ἢ ἐς {Π6 ΓΘ 

- 18 ἃ ἀουθ]α ἰγϑηϑι[οὴ ; 88 δί 8,ὅ. Άοπις, [Φ, 18. Αη 
τάϊοπι ψηϊοσῖ, 1 πηυδὲ οὔδογνθ, ΟΟΟΌΓΒ τΟΓ6 ἰἢΔ ΟἿΟ6 
ἴῃ Ὑμυογαϊάο8. ὙΠ δθη86 18, “ δοοογαϊηρ 88 (σά 
Πδιἢ δϑϑιρηθά, δρρογιϊοηθα ἰο δδοῇ ἢ138 βιἰυδίίοη ἴῃ 
118. Μερίϑειν Δϑνγνογβ ἴο {Π6 Ηεῦτ. ΟΊ, ἐο ἀἰϊυϊάε, 
αρρογέϊοη. Ἰδοάαπάρθ ρῥδγαρῇγαβθβδ, “" Δοσογαϊῃρ 89 

οὐ Πδιίἢ οδϑὶ {Π6]γ ραγίβ." [ηαδ66 "1 ἐδ ἃ ἀταπγαίίο 
τηοίδρθογ,  Ὠϊοἢ ψ}}} Ὀγίηρ ἰο (ῃ6 τηϊηα οὗ τηοβὶ οὗ 
ΙΥ ΤΟΔΘΙΓΒ ἃ σοἰουταίθα ραβϑαρ οἵ δθδβρθδγε᾿ β 
Ἡδιηϊοι. Οὐτοίμ5 {1} Κ8 τπδὲ (Π6 Αροβί]α 88 δά ἀδὰ 
186 οἰαυ8α ἕκαστον αἷς κέκληκεν ὃ Κύριος, ἰο Θχρ]αὶῃ 
δηά 1ΠΠυβίγαία [ἢ 6 ἰὈΓΠΊΟΓ; 88 1 κέκληκεν β'σηϊῆοδα 0 
ΏΟΤΘ ἴπϑ8η ““(8|]|6ἃ {πΠ66 ἴηἴο 16 5ἰζυδίίοη του 
ΒοΙάοβ8ι." δὸ Ῥᾶγϑβοιιβ, ψῆο0 τοραγὰβ 1 848 δαιϊνα]θηὶ 
ἴο, ““ ἀϊδίγτθυίεα {ΠΥ σοηά!οη οΥ σ8}Ππρ᾿." ΑἸὰ (ἢ 8 
Κταυβθ, δηῃα ἰηάθοὰ τηοϑὲ σϑοθηΐς (οπλ]θπίδζογϑ. 
οι ἰῃ κέκληκεν ἴΠ6Γ6 18. ΒΌΓΟΙΥ δὴ 8]]υδίοῃ ἰο (ἢ 6 
Οἠνϊδέϊαπ οΑἸἰηρ. Τὴ ἴνγ)Ὸὸ 86.868 τηᾶν, ἰη 664, θεὲ 
ἢ υηϊϊοα (48 18 ἀοης ὈΥ Βοβθῃπ,.) ““ Ῥγοὺϊ ἔμ 
Θχίθγῃδ σοηα πο, ἴῃ αυᾶ αυδηγηαιο ἢ θυ 84 (ἢ γ]5118- 
81 ΓΕ σοηοπ) ρογάυχὶ,." 
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ΤῊΘ δβοπίϊπηθηϊ 18 γοροδῖθα δ νϑσ. 40 ἃς 24. 
17. οὕτω περιπατείτω, “80 ἰοἵ ἢΐπὶ [ἰν6." Ηδεο Οτο- 

[8 δηὰ Κγαυβα δΡΕΪΨΥ σοιραγ ἴῃ Ηοτγαίϊϑῃ: 
“«Οκδπη) {ἱ βογίϑιῃ δϑι γαῖϊο ἀθάργι, βου βοῖβ οὔ- 
͵δοογι, {Πἃ σοῃτδηΐιβ νὶνδ5.᾽" 

17. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι. 
Τῇ ψογὰβ τὺ 6 {ΠΠ8 ρΑΓΑΡὨγαβοα: “Νοῦ 15 (Π]18 
δαἀπηοη!οη τηθϑηΐ [ῸΓ ψοῖς ΟὨΪΥ ; δΒῖῃης6 1ἴ 18 ΤΥ 8ίσιος 
1η]υ πο οῃ ἴο αἰ (Π6 (ΒΓ ἢ 68 ψ ΠΟ ἢ 1 ϑυροιιηίθηα: 
Ὠδιηοῖγ, [δἰ 16 (ἢ ΓΙΈ 18 ΓΘ] ]ΡΊΟη 4068 ηοΐ ᾿ηἰΘΓδΓα 
ψΠ οἵγ ἀἰβίυγ {Π6 τοδί οηβ οὐ οἷν] Ρο  γ." Δια- 
τάσσ. ἰδ ΡΓΟΡΘΟΙ͂Υ ἃ πιϊἑέαγῳ ἔσγπι, δα βρη ῆθ5, “ ἰο 
ΡΪδαθ ογ ἀΐβροβθ ἴἢ ογάδϑγ οὐ βαί6;" (νῆθηςθ τάγ- 
ματα, τορ᾽τηθηῖ5 ;) Ὀὰΐ ἰζ 480 8160}1Η68, ἴῃ ἃ βαοηογαὶ 
ΨΆΥ, ἴο ΔΙΓΔΏρΘ, ΟΓΩΘΓ, Θη]οΙη, ὅτο.; 88 ἴῃ Αοίβ Φ0, 
18, Δηἀ βοιῃηθί!π168 ἴῃ [Π6 ἰαίογ (8816 δὶ ψγιίο ΓΒ. 
Τα γεδάϊηρ οἵ βομ! Μϑ8Ν., διδάσκω, 18 Θν 6 ΠΕν 8 

ρἷοϑ58. 
18. περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω" ““ ἢδ5 

ΔΏΥ ΟἿΘ τὴ σοηνοτγίοα, ψο πδὰ Ὀείογθ Ὀθθῃ οἱγ- 
ουμπλοϊβοι, οὐ ἔγοιῃ θείηρ ἃ 6νν," ἄς. Μὴ ἐπισπάσθω. 
ΤἊ]8 15 ὈΥ̓ ΟἿἿΓ σοιηηοη ΤΙδηβϑἰδίογβ ΓΟπἀοΓρα : “ [με 
ἢϊπι| ποῖ Ὀδοομηθ ὑποϊγουϊης 864 ; ψΒ]οἶ,, 88 ἃ ρορυ- 
ἴασ, δηἀ δβρθοῖδ!ν 88 ἃ ἀδοογοιιβ νϑγβίοῃ, ΠΥ Ὀ6 ἴο-» 

᾿ Ἰοσαίθά. Βυΐ, ἴηὴ δεῖ, ὠπεϊγοιμπιοδοα ὯῸ Οἠδ δνοσ 
οουά θόσο6. ΤΠ ἰθγπὶ ἰπ αυθϑίοη Γοίδγβ ἴο σοσ- 
δἰ τη 685 Ψ [ἰσἢ γ γα ἰακθη (ο γϑοίηονθ [ἢ6 τη8γΚ8 
οὗ εἰγοιιπηοϊϑίοη. ΤῊ18 (48 (ἢ6 ἴογῃ βυρρεβίβ) γγ8ϑ 
Ὀν ἀγανηρ ἀονῃ {Π6 ργθριιοα Μὶτῃ σασίδιη ϑυγριοαὶ 
ἸηβίγΓαπχθηΐΒ. Οἡ ψ]]οἢ ἴῃ Οοιηηηοπίδίοῦϑβ Γοίοσ (0 
(εἰ8. ἀ6 Μεά. 7, 425. ψίίδγο {6 ψ οἶα ργοσθβ88 18 46- 
βουιῦθα. “Γ118 ραββὰρα 15 οἱϊεαὰ Ὀγ Ῥοἰβίε! ἢ, ἰορϑ- 
{ΠῚ ψ ἢ πυπηογοῦβ οἴμοῦβ 1ΠΠπι5ἰγαίνο οὐἁἨ {ἢ]8. 85. 
δεῖ; 485 Μαγίϊαὶ 7, 80, 6. 9, 67, 4. 7. 82. 1Ἰ)ίοβο. ὦ, 
101. ἃ 4, 157. δηά Εβρθ ἰδ }}Ὺ Ερίρῆδη. 46 Μείγβ 16. 
καὶ ἀπὸ περιτομῆς ἀκρόβυστοι γίνονται τέχνῃ τινι ἰατρικῇ 
διὰ τοῦ καλουμένου σπαθιστῆρος τὴν τών μελώς ὑποδερμα"- 
τίδα ὑποσπαθισθέντες, ῥαφέντες τε καὶ κολλητικοῖς περιο- 
δενθέντες ἀκροβοστίαν οὖθις οαιὐὐτὴν ἀποτελοῦσιν. ἼΠΕ 
Ῥγδοίῖςα ἰ8 οἴη δ] υἀ6ἀ ἰο Ὀγ 1π6 ΒΔΡΌ 1168] ψγιίθγϑ. 
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(8ε6 λείείεἴη᾽ 5 Ἐχδηιρ 68.) ὙὉΠαῖ ἐκισπᾶσθαι ΜΒ 
16 ἔστ δρρτγοργιδίθα ῃεγοίο, ἄρρθδγβ ἔγοτι ψοβερῇ. 
ἀς Μδοο. ὅδ. (οεἰϊοα Ὀγ ΝΥ εἶ8β.) προκαθίσας γέ τοι μετὰ 
φῶὧν συνέδρων ὁ Τύραννος ᾿Αντιὄχος ἐπὶ τινος ὑψηλοῦ τόπου 
--παρακέλευσεν αὐτοῖς ἕνα ἕκαστον τών Ἑβραίων ἐπισ- 
πἄᾶσθαι, καὶ κρεῶν ὑείων καὶ εἰδωλοθύτων ἀναγκάξειν 
ἀπογεύεσθαι." ἴμο ἰοο] χη ψϊο ἢ {18 ορογαίϊοη 
Ψ 88 ρογίογιηθα ψὰ5 οδἰ θὰ σπασθητὴρ, δραδίοεγ. ὅ6ε 
διορὶι. Τ68., Βυχίογ[ 8 1,6χ. Τα]. Ρ. 12274., ΕδΡτ, 
ΒΙδ]. Απιίη. 482. δηὰ οἴἤοσ ψγ[ογβ γοίεγγεα ἴο ὈΥ͂ 
ὝγοΙ, Ηδιηαι. ἴῃ ἰος.. δΔηἀ Θϑρδοίδ! γ [Π6 ἰδεαγηθα δὰ 
εἰαυθογαίθ ᾿ιιββοσί. οἵ σγοάάθοϊκ οὐ [15 βδυδ]θεοῖ, γο- 
Ρεϊπίοα ἴῃ δεμοείίρ. Ηον. Ηοῦτ. 

Οὐ [Π6 ψογά ἀκροβυστία (νϊοὶὶ 18 ἢΘΓο μπάογδίοοα) 
866 ἔοι. Φ, 67, 80. δηὰ ἰδ ῃοῖΐθδ8. 

Οη {Πα οἱγομπιδέαποες ΜὮὨϊοἢ ἢδά ἰδ (ἢ 6 Αροβι]ς 
ἴο δάνεγι (ο [18 βυρ]εςί, οβθῆπι. γψ6}} γϑιγδγκβϑ: 
«Ψιάδηΐυγ ἢ δογιπὶ ὨυΠΊΘΓΟ, 4}}} ῬαυΪπΊ διηδγθηΐ, 
δὲ ἀ6 νδγ)18 γϑῦυ}β σοηδυ  ϊδϑεηΐ, ἘχΊ]υδοὶ ποηηυ}}} ᾿ 
ἔυϊθ586, αὺϊ Ρεῦ Ῥβουάἀδροβίοϊογυπι, οἰγουσηοίβιοη 6 βιιὰ 
πλνόῤορυν αν εἰ (ον ίοσγυηι, ἢ υ})}85 ἰοτία ἰδ !5 ϑοπιιι- 
τυ, ἀσδρ᾽οἰοηϊίδπ οἱ οὐΐϊαπι ἀδ 1Ρ80 οἰγουηιο βίου 5 

νοδιϊριο ἀοἰοηάο οορὶ δδβοηΐ ; αὐυπὶ οοηίγα ΕΧρΘΗ- 
εἰἰ65. ποθη}}}}, Ῥβειιάδρβίοϊογυπι διιοϊογ ἰδίας σοπι- 
τοῖ!, οἰγουηο1α] νοοῖ. ἱγυαπιήηῖα δγγογθπιὶ 88] 
σοΥτσιί Δροβίοϊαβ."ἢ 

19. ἡ περιτομὴ οὐδὲν ἐστι --- Θεοῦ. ΤΊ ἐχργεββίοι 
οὐδὲν ἐστι 18 ἃ ΡΟΡΌΪΔΓ ΟΠΘ, δἰρηϊγίηρ ἴο 6 ο΄ πο 
ηομεδηΐ, 7 “ῬΟΓηα6 6βι1.᾿ δος ΡΙαῖ. ἀα ἔχεις. (εἰ 6ἀ 
ὃν ῬΥείβ.) τὸ δὲ σε μὴ κατοικεῖν Σαρδεῖς οὐδὲν ἐστιν. 
Απά Ευτῖρ. [ρὶϊ. Α. 968. 

19. ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ. ΒΌΡΡΙΥ τι ἐστι, 
“ἃς δοπιείπίηᾷρ οἵ τιοιηθηῖΐ ; “1 8 (ηΠ6 Κοορίπρ {δὲ 
ροιδηἀπηθηΐ οὗ ὐοά [ἢ δἰ 18 οἴ ἱϊηροτίδποο." Ὅτο. 

Ὁ Υοῖ ἰδὲ νυγίζετ οὗ 1 Μωος. 1, 17. δ6θ}8 10 αν δοοῦ πῶ 
υδίηιεα ΜΙ} ἰἴ; ἔογ δρεακίῃρ οἵ 18 ϑυῃβ οὗ Τοῦΐδδβ, μι δἰπιρὶγ 
8Άγ8, ἐποίησεν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίαν. 

1 ΥἹΖ. ἴῃ ἴδε Ὀυίηθβο οὗ δβαϊνδιΐοη; δβίποα ἴΐ ἰθ δδο  δηθᾶ, (ἢ 
εἰιϊοΐ ρυγροεα οὗ ἰϊδ ἱποιϊαἰϊοη ὑεὶρ δἰγεδὰγ ἔυ} 81}, ὅ:6 Βο:. 4, ΠΝ πατι 

{τι 
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εξ οζξοινει, πὲ ἔγοτῃ {Π8 ραβδαρα, σοιηραγοᾶ σι 1ἢ 
68]. ὅ, 6. ἀπά 6, 1δ. να δάση, ἰμδὶ 1 σοηθ8 ἴο {6 

᾿βϑ8π|6 {Πηρ ψ Ποῖ 6 Βρεὰκ οἵἩ [Π6 οδεαΐϊθποθ ἔο 
αοάϊς ρνοοορές ἴῃ ἰῃ6 Οοβροί, οὐ ,αϊέλ τυϊ!οῖ τοον κοί 
ὃν ἰουο, οὐ (Π6 δεὶηρ α ποιὺῦ ογθαίμνδ: ἴον ἰἢ6 ἢγβι. 
“ἀοηοίοδβ {πὸ ἐλίηρ; τ[ῃ8 βθοοῃά δββίρῃβ ἰο 1 ραγέξ; 
ἀπ {Π| τὨϊγά ἱπάϊ!ςαίθ5 (Π6 ρμγίπιαγῳ οατι56." ὅδ 880 
ΟΥ̓  Πὰ8, ο δα 5, {Πδὲ 1ἰ 18 οἶθαγ ἔγομη βοῆσα (ἢδΐ 
[Π6 οὐβογναηοθ οἵ Οοά᾽β ριδοθρίβ, ψῃϊοῇ Οἢγίβ σο- 
4υ 168 οὗἨὨ υ8, 185. ὕοῖῃ ποέ ἡηιροδδιδέθ, δῃ ἃ 15 [ἢ σαιιϑαᾶ 
δ)6 μα ποὴ οὗ οὐγ βαϊνδιί!οη. δ66 α80 γοτῖβί ἴῃ 
ἰος. Υϑί 1 18 ποῖ, 1 εἰ ηΚ, φυϊῖθ [Ἀ]γ ἴο αἰπ δὲ ἀθίβ- 
ΤῊ] Ϊηρ᾽ ΔΩΥ ἀοσίΓ!η68 (ἰαῖ τηΔΥ 6 ἴῃ ἀϊϑριιΐία τοι 
[Ε- {|κ {Π6 ργοβϑηΐ, νυ ἱοῖ ἃΓΘ ἜΧΡΓγοββοά ρορυ- 

ΓΙΙΘΓ, 

. Τοορμνδοῖ ἢ88 ἤθγα ν γΥ βου ηήϊ])ν δηά Ἰυ αἱ οΙ Ομ 5} Ὁ 
δχρουηάθδα {Πι85: Πανταχοῦ τοῦτο θητεῖται, μετὰ τῆς 
αίστεως καὶ ἐργασία τῆς ἀρετῆς τἄλλα δὲ, ἢ ἧττον, ἢ 

" οὐδόλως 
0, 1. ΤὴΘ Αροϑβε!6 δραίη ἰαγβ ἀονῃ ἃ ροπογαὶ 

ῬΓΘοΘρί, 8πα ἴἰο (δὲ 5] 8 δηοιϊῆογ 4ρεοίαἑ ΟοὨΘ. 
(ΟΠ 5.) 
τοί δηά Βοδϑηιη. τοιηᾶγκ οἡ [ἢ 6 ραγοῃοιηδδία 

ἰὴ κλήσει αὶ ἐκλήθη ; δίηποσα. κλήσει ἀδηοίο8 οοηάϊἐϊοΉ, 
δέαίο ς᾽ ἰδ, ((ο ΤΒΘορἢν]. βιὸς ταγμάτι,) ἃ8 76 ΒΑΥ͂ 
εαἰξίησ ; ψθύθα5 ἐκκληήθη βρη ῆξβ, “ νν88 δ θὰ ἴο 6 
ἃ σοηνογίοα (ἢ γιβιίδη ; δηα Θβρθοία ν 88 το {86 το 
στοαὶ ἀϊδιϊηοιίοηβ οὗ δοηά δηὶ 7866. ΟΑτοίξίυβ 4180 
τοίδυγβ ἴο ἃ β1} 8 ι.86 οἵ (ῃ6 ΗφΌγ. ΝΡ). 

421. δοῦλος ἐκλήθης ; μὴ σοι μελέτω. Τΐδ 86ῆ56 οὗ 
(ἢδθὸ ψογι 8 18 δοΐ ΨΘΥῪ οἶθᾶσ. Ηδποθ {πο Πᾶνα 
Ὀθοθὴ νδγουϑν ἀπάογβίοο. (ΟὨἨγυβοβίοιη δηά 4} (88 
Οτθοῖϊκς Οομηθηίδίοτϑ ἰάΚα {Π6Ὸ μὴ σοι μελέτω--- χρῆσαι 
0 βρη ν : “ οι ηδοα σᾶτα 80 {ἰ|6, (πδὲ 1 Ὄνθα 
ΨΟᾺ σδἢ ραΐῃ γοῦν ἔγοθήθηι, ργθίογ γοὺγ βουνά, 
8ἃ8 ἃ ρτγροδίον {τὶ οἵ (ἢ γίβϑιίδη ραιθησθ." Απά 80 
(ὐδίηογαγ., ϑοῃηαί, δίαγοι, Εβαι, 6 1)0ι16ι, δηά 
ἀπ6 ὅγγ. ὙΤγδηβίαίοσ. Απὰ {18 β86η86, {6 Υ {ΒΊΩΚ, 
18 σοπβτιηδα Ὀγ ἐπ6 ἐοονίρ, σομβοίδίουυ Μογάβ 
“«Ἐὸγ δ6,᾽ ἄς. Τα ᾿ηἰογργοιδύίοη 18 4150 δον ἀ6- 
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βθυάοὰ ΒΥ Π6 Του ἀπὰ ο1. Απὰ τιοοάδθθλ.-. 
τηδεῖ8: Ταύτην δὲ τὴν ὑπερβολὴν οὐχ ἀπκλώς τέθεικεν, 
ἀλλὰ πείθων μὴ φυγεῖν τὴν δουλείαν προφάσει θεοσεβείας" 
προσφέρει δὲ καὶ ἑτέραν πκαραψυχὴν. Βυϊ (45 1 οὐβϑεγνεά 
δῇ νοσ.. 14.) (ἢ}}8 ργὲποὶρέθ, πιηοῖυ, οὐ ἡψρογδοίε, ἃ5 
Θιηρ]ογοά ἴον βυςΐ ἃ ρΡΌΓΡΟΒΟ, 18 ργθοδγουβ δη4] υη- 
δουηά : 8Δη6, ποι Πβἰδηάϊηρ (ἢδὲ {πΠ6 δῦονε ἱπῖε- 
ἔθος ΠΊΔΥ 6 ἀείθῃάεά, δπὰ 18 βιιρρογίεἀ ὃγ 
ἱσὴ δυϊῃογιι 68, γαῖ 1 τυϑῦ ἀουδὲ ν Ποίθογ 1 θ6 186 

ἔγῃΒ οὔθ. ΠΕΟΓΘ ἰ8 8 σογίδϊη []ᾶγϑ 688 δθοιξ 1 (0 
ἢ ϊοῖ ποίῃπίηρ, Ὀυϊ ΠΘΟΘβΒΥ ΜΟΙ] γοσοηοῖ!α πιθ, 
δηὰ ψνηϊοῦ 1 ἤπά πο ψίιεγα εἶβα ἢ οὖγ Αροβιϊβ. 
ΤΉ] 108 48, 1 {π|ηΚ, τ ΒΟΥ ταιημαγκοά, (πὲ (ἢ6 
᾿ΑΡοβίϊα αἀϊά ποῖ πιοδῇ ἰο β88γ, ““ Εδιηδίῃ ἃ βἰανε," 
ΒΙῆὴ06 βίαν ΓΥ 185 ἃ {{πἰὴρ 1 118 Οὐ ἢ Ὠδίιγα 084, δῃά ἴῃ 
σοιμηηοη ἰἶ (6 ἵἴνο {ΠΠ|η28 ἃγθ νεῖν αἰ δγθηΐ. 
Δηά δα πρὶν ανο δα άἀδά, {ἰδὲ ψ δὲ 18 ἀδέγι πηθηίΐαὶ 
ἴο πυσχδῃ Παρρίη 688 ἐδηηοί 06 ργοπηοίϊνα οὗ νίτίυθδ. 
(ὐοηδιάεγίηρ, ἴδῃ, τΠ|6 πὐ οί καυὶς Ββοοά 86η86, δηά 
Κηον]εάρα οὗ (6 ἢππιδὴ μοαγί ϑῆθνη Ὀγ ἴἢ6 Αροϑβίίε, 
Ιτὐϑὶ τοραγάὰ ἐδαΐ ἃ8 [πΠ6 ἴγυὰθ Ιηἰογρτγοίδιίοη ἢ οἢ 
18 Βυρροτιθα Ὀγ ΒεζΖα, Οτοίϊυβ, Ηδηηπ)., δηὰ τηοβί 
᾿πιογργαίθγβ ϑηςα (δῦ {ἰπ|6, ᾿πἀθθα αἰπηοβὶ 4}} τϑ-- 
σϑηΐ Ε ΒΙΒΕΙΕΒΙΆΠΗΣ. ΤίΝ81 8Π.4}} Ἔχρίδίῃ Ἄγ ἴῃ 
ἀείαϊ, 

ἽΠ6 νογάβ μὴ σοι μελέτω (οἢ ν] εἶ 866 ΕὉΣΙρ. 
Ηξε]. 184. δὰ {ἰ (οπιπιοηίΐαῖογβ) πιαϑὲ ἢοΐ Ὀ6 ἴοο 
ΠΟ ἢ ρῥγοδβοά." 10 βἰρηϊῆοβ, ““)ο ποί ἔδοϊ 8 ἴοο 
ξιοαῖ τοῦ ]6 οἡ ἐπδῖ δοοουπηί, (μὴ θορυβοῦ, ἃ8 Τἢ60- 
Ρηγίαδςς δχρ διη5,) ἃ58 ἰἔ 10 σοου]ᾶά τηδἴθγα ιν αἴἶδοϊ 
γοιι δοσορίδηςε ψ ἢ ἢ (οά, δη 5᾽ νι ΙΟη ; δῃὰ 88 1 
ιἰδὶ ψοῦα ἃ σοῃά 0 τἱπννογ ΠΥ οὗ ἃ ΟὨγιβιίδῃ." 
ΤΗσδοάογαοὶ ρᾶγαρΏΓΑ568 : “Οὐγᾶσα Κποννβ ὯῸ αἰδβίϊηο- 
[10Π8 οἵ ἔγϑϑάοπι οἵ βογν 46 ; {πογοίογο Ὀθᾶσγ ἰΐ μδ- 
ΠΙΘΉΕγ. 7 Οὐῳοίυβ δά (8: ““Απηά, ὔονε δ)], ἰοὺ 1ἰ 

ΑΝ ἰδ ἀοπο ΟΥ̓ Ὦγ8. σοοῦν ίη δηὰ ἀρρλος δὰ 
1 50 οὗ Ἐρίοιϊ., ατοίῖι8 (619 υ8, ἰϊ 5 βαἰὰ : Δοῦλος ᾿Επέκτητος 

ενόμην, καὶ σώματι πηρὸςε καὶ πενίην ἧἷρος, καὶ φίλος ἀθανάτοιε. 
ι τηυδῖ, ἤοννονοσ, Ὀ6 οὐογνοά, ἰαϊ (Ὧ6 οοπάϊιϊοπ οὗ δἰανϑο ἴῃ 

, Οὐδδοθ νυ88 {{{||6 ἑηξεγίον ἰο [Βαϊ οὗ (Π6 ἰΙοπτον ὁγάεγϑ οἵ [γεθῆιεμ. 380 
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ποῖ ἀγῖνο γοῖ ἴο β6οῖὶς γοὺγ γϑοάοπι ὈΥῪ υπὐυδιϊῆδὺ]ς 
ΤηΘΔΠ 85. Απά 16 γϑηδγκβ, [Πδὲ ἃ πηι ἀογϑίδηήϊηρ 
οὗ 6 παίωῃγα οἵ ("τ Ἰβείδη ΠθΟγΥ Πδὰ τηδάθ ᾿ἤϑηΥ 
ΟΠ γι ϑιίδη 8᾽ανο8 ἢοΐ ΟἿ]Ὺ ΤΌΤ, δ {Π|6ὶγ βἰζυδίϊοη, 
Ὀυΐ δ6εἰκ ἰο ἤτον οἵ αἶ Ὀοηάδρα ; 11.381 88 ἴῃ 8665) 
186 πιϊιδυηἀογβίδησιηρσ οὗ βοιηθ ἀοοίτ 68 οἵἉἨ ϑ,ἐοἱοίδηι 
([μαΐ (ἢ6 ψ 186 πηδῇ Ψ88 ἃ Κιῃρ) 2846 Β0ΙῺ6 ρθγϑοῃϑ 
᾿ΔΙγορδῃξ δηα {ὐγρυϊδηΐ; 848 ψα ἤπα ἔτουι Ἴ δοϊζι8, 
ἈὨηΔΙὶ. [,.ὄ 14. 

21. ἀλλ᾽ εἰ καὶ ---ς χρῆσαι, ““ις [( ποὺ ἢαδὲ {88 
ΡΟΥΘΣ οὗ οδίδιπίηρ γοοάομι, οἤὔοοβα {Πδὲ βίδίβ ἴῃ 
Ργοίδγθησθ" Αἱ χρῆσαι βυραια ἐλευθερίαν, ψἢϊοἢ ἰς 
τἸηοϊυἀδα 1η ἐλευθέρος γένεσθαι. “ΓῊΪΒ δι δι! ἰοη 18 
ἴα 1688 ᾿μαγϑ πδη τηδὶ ψ  οἢ 18 τοαυϊγεὰ Ὀγ (ἢ 
ἢγϑί- τ ΘΠ οΠΘα ἰητογργαίδιίοη, Χρῆσαι ἤδΓΟ δ᾽ ση1ῆ68 
ἔαζο, οἤοοδε: ἃ 8686 ἰοιηά ἴῃ (6 Ὀεβὶ (Ἰ]δβϑισαὶ 
ΙΓ ΟΓΒ. Μάλλον ΠΔΥ ὃ6 ΨΕ]] τεηάογοὰ ἐῤθ γαέΐδογ ; 
ΠΟ 8686 ΟΟΟΙΓΒ ἰῃ Ῥοΐγθη. 1, 88. ὁ δὲ περιτειχισ- 
μὸς ὠφέλησε καὶ μᾶλλον, ψῆεΓγΘ (88:0, ΓΘΙΊΔΓΚΒ : 
“Ἡοο εδβί }ευἱέ υεἰ πιαχίπιε: ὰ ο8ἴ Θῃ1ΠΊ καὶ μᾶλλον ; 
Ἐΐ 4101 ἀοσυϊπηαβ.᾽ Απά Οποβδηί. Ρ. 16. πάτερα 
δὲ προὔκρινα μᾶλλον, οὐδὲ τὸν ἄπαιδα παραιτούμενος. 
ΩΦ, ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ, ε. [1 {πε δεοοοηα ἱπίεγργοία- 

(ἴοη οἵἉ {ῃ6 ρτθοθάϊηρ νϑσβα 06 δἀορίοά, [ῃ686 ψοεάβ 
τηυϑέ 6 τγεΐδγγοα, ηοΐ ἴο ψῇηδί ᾿πητηεαϊαίοὶν ργϑοοάεα, 
Ὀυΐϊ ἴο {πΠ6 πλοῖο γοπιοίθ μὴ σοι μελέτω, Δη ἃ ἃΓ6 τηθδηΐ 
ἐν σοη8016 βι6 ἢ 848 οομίά ἠοῖ οδίαϊη ἔγεθάοιῃ. (866 
οἰαίου) ὙὍΠ6 8686 5: “ὙΠ6 (γι βιίδη βίαν 15 ἃ 
ἐτοοιηδη οὗ τ 1,οτά." ΑἸπιοβὲ 41} γθοθηΐ (ὐοπηπιθῃ- 
ἰδίοτβ, ἃ8 Εοβϑοῆη)., Κσγδυβθ, δηὰ .[85Ρ18, 8 Κ6 {15 ἴο 
τηθδῇ : “Ηα ψ0 Ὀεϊηρ,, ἴῃ ἃ οἷν}] 56Πη86, ἃ 8'ανα, Πὰ5 
Ὀοοομια ἃ (δε βιίδῃ, 13, ἰῃ ἃ τογὰϊ 86086, ἴγΓ66 :᾿" δηὰ 
υἷοο υεγϑᾳ. Βυῖ {π6 Οτοοῖκ (οιηπιοηίβδίογβ, δπά οἵ 
{πΠ6 τηοάοτγῃ8 [οΚο, (Πρ 1 18 10Κ} βαρροβο {Ππᾶὶ 

Ἑυτρ. Ἰοη. 864. ὃν γὰρ τι τοῖς δούλοισιν αἰσχύνην φέρει Τοὔνομα. 
τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα τῶν ἐλευθέρων Οὐδεὶς κακέων δοῦλος ὅστις ἐσθλὸς 
ἧ. Τμαῖ {ΠΟΥ ὑγ γὸ ΔἸ] ον ᾿ῃ ἄγεεςε, αἱ ἴΠ6 (16 οὗ Ευγὶρίά68, ἴω 
'Ροξδοες Ῥτορετίῃψ, ἰδ Ια ἵἔγοῦηι) 8 ρβδββαρα οὗ ἷ8 Απέάγοιηεάβ, μῖφ- 
βεγνεὶ Ὀγ δίοῦ. Τίϊ, 81, χρυσὸν μάλιστα βούλομ᾽ ἐν δόμοις ἔχειν. 
Καὶ δοῦλος ὧν γὰρ τίμιος πλουτῶν ἀνὴρ. .-- 

γΟΙ,. ΡΊ. 20 
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ὉΥ ἀπελεύθερος {ποτα ἰ8 ῃοΐ ΟΠΪΥ͂ 8η δἰ υϑίοη ἰο ἔδιὸ 
ΔΙΔΝΘΓΥ ὈΠῖο 81π ὑπάδογ ἢ] ἢ (ΠΟΥ [ΟΓΠΊΘΓΥ Ἰἱνοα, 
Βυῖ ο (η6 ΠΙΡΘΓΥ, ἡγοοῖν πα σγναεϊοιδίψ σοηΐογγοά 
ὍΡροπ ἔπεπι ὈΥ {πεῖς Γοτὰ δηὰ Μββϑίοσ. (ὅθε (ἢγυϑ. 
δη (Εουπιοη.)" 

Οτοίί8 γοιαγκ8, (ἢδὲ {ΠΟΓΟ 18 ἃ σοι! Διο οὗ 
10:6 Δη {1}. 6818 δΔηἃ ἴῃ6 ΟΧΥΤΉΟΓΟΗ ; 88 ἴπ ἔοι. 9, 20. 
Απά δ δήάβ: “γιὰθ αυδη Ὀγανὶ δγραπηθηἑδίϊοη6 
Ῥαιΐιβ βογνοβ ᾿ἰΌ6γΓοβΒ δοουανογ ." Γᾶϊι86 (ΟΠ- 
ΔΓΘ8 [06 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟη ἀπελεύθερος Κύριου ν᾽ ἢ ΟΠ6 1η 
Ρἢ. 2,12. ἔοι τῶν διαθηκών, ““ΒΙΓΔΏΡΕΓΒ 88 [ὨΓ 88 

τοραγάβ [6 σονθοηδηῖ.᾽" 
Ὑ δοῦλος Χριστοῦ 18 τηραηΐ οἢ6 ὙΠΟ 18 Ὀουηά (ὼ 

ΟΌΘΥ {Ππ6 ρῥγθοθρίβ οὔ (γίβὲ, ψῃ θοῦ οὐἅὨ ἔδιτἢ ογ οὗ 
Ῥτιδειίςθ. Κταυβα γοίογϑ (ο Βρὶν. 6, 6. ἀπά οἰ68 ῬΒΠ]1Ο, 
11Φ4 Α. καὶ ἐστὶ τὸ δουλεύειν τῷ Θεῷ πάντων ἀριστὸν. 1 
δὰ Ατγγίδῃ 4, 7. Ρ. 402. (οοἀ Ὀγ Κυϊη. οἡ 4Ζοῖ. 8, 
82.) εἰς ἐμὲ οὐδεὶς ἐξουσίαν ἔχει, ὁλευθέ ι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
ἔγνωκα μιγὰς τὰς ἐντολὰς, οὐκέτι οὐδὲ δουλαγωγῆσαι με 
δύναται. 

48, ϑοιῆθ, 4353 Ηδπιη., Κ}Ὺὸδίο θυ}, Ἡδγάγ, δηὰ 
ὙΗΌΥ, γοδὰ (ἢ 5 βοηίθηοα ἱποστορδίνεῖν, δηα 80- 

Ἔ 8ο ΤΈΕΟΡ γ]. 418, ᾿Απελεύθερος λέγεται, ὁ ἀπὸ δουλείας 
ἐλενθερωθεὶς. Φησὶν οὖν, ὅτι σὺ ὁ ἐν δουλείᾳ πιστεύσας, ἀπελούθεροε 
εἶ τοῦ Χριστοῦ ἠλενθέρωσε γὰρ σε καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἀπὸ 
τῆς ἔξωθεν δὲ ταύτης δουλείας, εἰ καὶ δοῦλος εἶ ὅταν γὰρ τις παθῶν 
ἀπήλλακται, καὶ εὐγενῆ ἔχῃ ψνχὴν», οὐκ ἔστι δοῦλος, κἄν δοκῇ. [ά- 
λιν, ἄλλοε ἐλεύθερος ὧν, ἐκλήθη εἰς τὴν πίστιν, δοῦλος Χριστοῦ ἐστιν. 
“Ὥστε εἰ τὸ ὄνομα τῆς δουλείας θορυβεῖ τὸν δοῦλον, ἐννοείτω ὅτι ἐν 
Χριστῷ ἠλενθέρωται' ὃ πολλῷ μεῖξον ἐστι τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας. 
Αὖθις δὲ, εἰ τὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας, ἐπαίρει τὸν ἐλεύθερον, ἐννοείτω, 
ὅτι δουλός ἐστι Χριστοῦ, καὶ συστελλέσθω, ὡς ὑπὸ δεσπότην τηλικοῦ- 
τον ὧν, καὶ αὐτῷ ἀρέσκειν ὀφείλων. Ὀρᾷε σοφίαν, πῶς ἀμφοτέροιε 
τοῖς μέρεσι τὰ προσήκοντα παραίνει ; 
1 Ηετθδεα οἰΐο8 ᾿ρπαῖ. Εἰς δόξαν, ἃς. ““Αἀ εὶ ρἰοτγίαμι τηδρὶθ 

βεγυϊδηῖ, υἵ τ δἰ ογθῖ ᾿ἰθεγίδίε 4 θεὸ ὀοηῃδεαυδηίιγ." Ὅεγῖυ δ 
δ οοτοῃᾶ : “81 ογίαϑ νἰἀδίιγ, δοὰ οἵ δεγνυϊζωα νἱάευδίον, Οτηΐδ 
᾿ποαρίὶ ϑγία ἢ δδουΐο εἰ πἰὶϊ νοτὶ. Νίδτη εἴ ἴῦπο ᾿ἰθδΓ ᾿νουλληΐ ὍγΓδ8 
Τεἀεοιηρῖυθ ἃ (ἢγίδίο, οἵ διης ϑογνυδ 6. (γδιὶ, ᾿ἰοοῖ τοδιπυξηΐδδυβ 8 Ὁ 
δοπιΐης." ΕΕγαυνε σΟΙΏΡΔΓΟδ ἃ ϑἱπϊαγ δεηιϊτηθηϊ οὗὨ Αρυϊε). 4. ““Ὧκ 
ὨΟΙΊΘΠ ἢυΐο βαηοίοδ τη 28 ---- [ταῦ Δι ἤυης οὐὔφεηθίο γεϊρίοαὶ 
-πορῖγα ἀφαϊςδ, εἰ αἰἰηϊδισεῖ! Ἰαροτα διδὶ τοἸιηίδείατω, Ναῦλ οὗ) 
ςορονὶϑ ἀδξε ἑεΓΌΪγο, ἐοπέϊες. ἡπεοέπηι ἴυ85 ἐϊδεγίαξες. 
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το {π8ΐ {Π6γα 18 8η δἰ υβίρῃ 0 βοπι6. οὗ [6 σοηνογίβ 
ἃν!ηρ Ὀ66Ὼ [γα ]]γ θά θθηιθα ἵγομι βίαν. ΤΠυβ 

ὙΉΠΟΥ τϑιλαῖβ, (πῃ 6 ἤπα ἔσο (ἢ6 ΔΡοϊορίοβ οἷ 
Ζυδίη δῃὰ Τοτγίυ Δ η, {πδὲ (Π6 Βδογαπιθηίαὶ οδγίηρδ 
ΨΈΤΟ, δυιοπρϑὶ οἴδοσα, ἀδαϊοαίθα ὈΥ {π6 (ΓΙ γἰβιδη8 
ἴο {π6 ρυϊροβὸ οὗ ὑυγίηρ ἐποὶς Ὠγοίῃγοη ουἱ οὗ 
Βίανοσυ. Βυΐ 1 15 πηργαοῦδῦ]θ (ἢ4ὲ (μῃδὲ πδᾷ Ὀθοοπιὸ 
᾿Ὧ6 ργδοίίοθ δἴ 80 ΘΓ] ἃ ρεγὶο. 48 ἴο {Π6 οἱἤπρῦ 
διρυμηχοηίβ Θπιρογοαὰ Ὀγ δ ΙΌΥ ἰοῦ ἐπ6 δβίδ]15}}4 
τθης οὗ {ἢ18 ΘΑ ἘΜ {ΠΟῪ ἃῖα οὗ 1{{|θ ψοῖρῃί. 
«Απα 10 15 180} 7 οδ]οοίοα ὃν Με. δ᾽Ί846 : “1, 10 ἂρς- 
ῬθδΓβ, ἴτοιῃ {6 σῃδηρα οὐἁ Πα ΠΌΘΓ, 88 1 4}} (ἢ τ βι18ἢ8 
ψοτ6 δογα δα άἀγαββα. 2, ἀνθρώπων 866ΠῚ8 ἰο .δὃ6 ορ- 
Ῥοβοα, ὈΥ ᾿ρ]Ἰοδιοη, ἰο Χριστοῦ υῃάεγβίοοα δἴϊον 
ἡγοράσθητε. 8. Τὶ ψὰ8 ποί [{Π|ΚοΙγ (δι {Π6 σρῃνογίϑ, 
δίτοσ {π6ὶγ Θβοϑμο ἔγοιῃ [86 Πλ186Γ1|68 οἵ ϑίδνοσυ, βΒῃου]ά 
6 ἀφβίγοιιβ οὐ τοι πκηϊηρ ἴο 11. οάαγιάρσα, ἴοο, 
(ΓῸΪΥ σϑιηασκβ, (μὲ (ῃ6 δαάνίςθ 15 ὉΠΉΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΓΘ- 
ἈΑΓΓΔΙΗΘα ΤΏΘΓΡΌΥ ἰο {πο86 8ανθβ ψῆο δα Ὀθ6Ὼ σϑ- 
ἀοοιηθά ; Ψψῃϊαϊ Ρ]ΔΙΠΪΥ 88 Μ6]1] βιϊδαὰ ἰμο86 ψῇο 
Πεαά (Ποῖς ἔγεθάοτῃ σίνθη {Π6 τ, ΠΩ ᾿ηἀ664 βυϊοα 411] 
ΕἸ βιίίδηβ ψῇΟ ΠονῸΓ ἤδα Ὀθοη δῖ 4}} βίανϑ δῃηά 
“ΜΌΟ ταὶ ῃϊ πιοσο δαβιγ πᾶν 6 θη ργανδι]θα ἀροη, ὈΥ͂ 
{μεῖγ ρονογίυ, (ὁ Ὀγίηρ ἐπθιυβεῖνθβ ἰηΐο ἃ οοηάϊίοῃ 
{6 ον 8 δῇ ᾿ἱποοηνθηιθηςοθ8 οἵ ψ ῃϊσἢ ἐἢον ἀϊὰ ποῖ 
ἀβογουβην Κηον." [Ι͂}ὼ. ἴλοῖ, πο ΟὨΪΥ 18. (ἢ]5 1ηΐθγ- 
Ῥτείδιϊοη ἀῃϑυρροτίοα ὈΥ ΔηΥ οιἱηθηΐ ΒΙΆ 14] (ὐὶ- 
(ἰο8 οὗ τηοάϑγῃ {1π|65, Ὀὰ ἰ γψγ͵8 (85 [ὯΓ 851 σδῃ 
ΘΆΓΏ) ἈΓΟΓΙΥ ἀπκηονῃ (0 (Π6 δηςοηῖ8, 0 4] 
ἰαῖπὶν ἱπουϊοαία ἐπι [6 Δἀτηοη!οη 8 σοπογαΐ, 80 
Βραρῆν]. 919. {ἢπ8 Θχο δ! ]ΘΉ ΠΥ ρδγαρίγαβαβ: Οὐ 

πρὸς οἰκέτας μόνους τοῦτο φησὶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐλευθέρους; 

παραιμῶν πᾶσι τοῖς Χριστιανοῖς μὴ πρὸς ἀρέσκειαν ἀνθρώ- 
“των ποιεῖν τι, μηδὲ ὑπείκειν αὐτοῖς παράνομα ἐπιτάττουσι. 
Ἰοῦτο γὰρ ἐστι δουλεύειν ἀχθρώποις. ὅ686 4͵80 ἐπ6 δὰ- 
ΓΑ ΓΑ] Θχροϑιίοη οἵ Τπαοάογοί. Ἵ 
Ο)ἡ δε τιμῆς ἦγ. 8866 {Π6 ῃοί6 οἡ [Π6 ΡΑΓΑΙΪ67 586 ῃ: 

εἰπιθηΐ δἱ 6, 20. Βοί ραββᾶρββρίδι οἷν δ]}πι46 ἰο το 
ξαβοβορίίομ ΡΥ τὰ ῥἱορά οὗ (μγιϑὺ βἴΌπα τλᾶὲ βθεν!: 

ΡΖ 
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(υἱς ἴο βίη ψηϊςῃ Ὀγΐηρθ ΨΙ ᾿ἰ ἸρΠΌΓΔΠΟΘ, Βυρεγδι- 
([ἴοη, 8δηἀ 6᾽]}} 818 οἱἨἉ Ἔνοσὺ Κἰὶπα. 

28, μὴ γίνεσθαι δούλοι ἀνδρώτων. Τἢ686 ψοΓΒ ΠΊΔΥ 
Ὅσ ἰδοη οἰ Ποῦ ἴῃ ἃ πδίυγα!, ΟΓ ἃ πιο Αρἤῃογίοδὶ 86 }86. 
ὝΠο ἔογπογ ἴῃοάθ 18 δάορίεα Ὀγ Ηδηπ., Κηδίςδ- 
Ὀ0]}1, δηἃ οἰπογθ, νῆο αἰ8ο σοπίθηδ [δὲ (ἢ 6 βοηΐθηςσο 
18 ἴο θ6 τοδὰ Ἰῃίθγγορδενοῖν ; ΠΥ, ὈΥ͂ ΠΙΔΩΥ ὙΠΟ τὸ- 
ἦδος ἰδὲ ρΡιυμποίυδίίοη, 845 δαϊπηδϑβιυ8, ΤΥ Οἷ ἢ, δηὰ Τ)οά- 
ἀσι ἄρα. 8, ΠΟΥΘΥΘΓ, ἰ8 βυρρογίεα ὈΥ̓͂ δ οἴηϊ- 
Ὠρηΐ (65, Δηἀ ἢο γᾶς οὗ ἴἴ σδη 1 πη ἰη 6 Βὰ- 
(ἢ6 78 δηά δηϊζὶοηϊ (οπιπηρηΐδίογ, ἢ ἴ8Κο {ἢ 6 ψνογας 
ἴῃ 84 πιοείαρλογίοαἱ 86η86.{Ὀ 80 ὙΠΕΟΡΠΥΪ. μὴ πρὸς 
ἀρεσκείαν, ἀνθρώπων ποιεῖν τι, μηδὲ ὑπείκειν αὐτοῖς παρά- 
νομα ἐπιτάττουσι. 866 430 ῥβοῖ. 80. (Εουπιρη. 4838 
Ἡ. 8η4 Θβρθοῖδ! ]γ ΟἾΓΥ 5. Ἰη ἴος. ΑὨά 90, Οὗ {Π6 τηο- 
ἀογη8, ΓΙ ρῃτοοί, Ῥαάγδιι8, δη ἃ οἴμογθ. [{ 18 τἸπουρῆϊ 
Όγ Ριβοδίογ, ψογβίϊ 8, ΒοΖζα, ατοίϊυβ, (αἰ νίη, δηὰ 
τηοϑί οἵ {Π6 πΊΟΓο γϑοοπί (οιμηπηρηίδίογθο, (δι τΠ6 
ΑΡοϑβί]8 ἢδ8 δῃ βϑρϑοΐδὶ γοΐδγεησθ ἴο {Πς ,)2α.86 ἐεποῖ- 
65, ὙΏΘΙ ΠΟΥ Φυ441ΖΟΓΒ ΟΥ ΟἸΠΘΓΒ. δηα τη68η8 ἴο οδὺ- 
τίοη 1π6 (ΟΥΙ ΠΕ Δ 8 ἀραϊπδί ρυϊηρ οἡ {Ππ6ῖς ΠΘΟΚΚ5 
Δ ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥῪ ΥΌΚΘ, Ὁ δι )οοῖηρ [ἢ 6] σΟΙΒΟΙΘΠΌ68 
ἴο βοῇ ἀορτηδίϊοδὶ αἰϊγθοῖοσβΌ. ἀπ δνθὴ Ὅοἱ 
ἘΠΊ Κ8 τΠδὲ {{}18 1 ΟΓΡΓοίδ[ΙΟἢ πῆᾶῪ Ὁ6 δαἀιηιθ6α, ὉΥ͂ 
αο᾿οοοπιπιοαάαίϊοη, τιον, ὈΥ σοπβι ἀθγίηρ {Π|8, 85 ἃ σὸ- 
ςοιηϊηοηάδίοη ἴο ἸΘῪ οὐἁὨ σοῃβοίθησθ. ΕῸΣ ΠΗ͂ 
ΟΥ ρᾶγί, 1 σοηϑι6γ ἴΠ6 Ἰπεγργοίδοη οἵ (Ἰγυϑβοβῖ. 
88 ὈΥ ἴδλγ [ἢ 6 βουηάοϑί. 

34. ἕκαστος---παρὰ τῷ Θεῷ. Τὸ {Π6 αρόνα 9}εοὶαΐ 
δταπιρίο ἴῃ6 ΔΑροβίία ἀρδίῃ 58:10) οη8 ἴῃ6 ρεπεγαί ἐπ. 
γμποξίοη, παῖ οδοῖ βῃου!α γοπιδίη ἴῃ (δὶ ϑίδίθ ἴῃ 
ὙΠΙΟἢ ἰἴ δά ρ]εαβοὰ αοἄ {παῖ ἢδ βῃῆου]α Ὁ6 οαἰ θά, 
δηα ὈθοοπηΒ ἃ (γιϑιίδη, ((τΉ]}118.} Τ ποοάογεΐ, ἴοο, 
ΤΘΙΊΔΓΚΒ (ἢδὲ {Π6 ΑΡΟΞ5116 πηᾶκεβ {Π]18 1πΠ] ποι οη {86 
»γνοκηιΐμηι Δ [ἢ 6 δρίΐορσιδ οὗ 15 δαπιοπιέίοη ; δὰ 
16 Ρ488688 ἴο Δποίῃεγ 8] 6οΐ. 

ἼΠ185 σοηῆγιπβ (ἢ Ιπιογργείδιοη Ἡδὶοἢ 1 Βᾶνα 
. δι οριοά οὗ [Π8 Ρτεοδαϊης νογβθ. 

ἢ ἴδε ᾿ἰαϑὲ ψογάβ, παρὰ τῷ Θεώ, (ὐοπηπγχοῃίδίοῦῃ 
ἃ ποῖ ἀρτεεά. Τῆοε ῬΔΕΙΥ τοάσσῃ ομθδ5, 88 (διῃογ., 
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Ἔζα, Οτοιῖίβ, δηά οἰβογβ, Κα ποι ἴο "6 δαυϊΐϊνᾶ- 
Ἰθηῖ ἴἰο 6 Ηδεῦτγ. ΓΤ ὯΡΦ, ἐπ ἐδ δἰρὴξέ  σοά, 
4485 1 1ὴ [18 ργθβθῆσθ, δηά σοηῃβοίουϑβ οἵ [18 Ομ ]- 
ΒοΊθῃ σα." Τα Οτοοκ (οιμιηδηίδίοῦβ ἰΚα 10 ἰο 6 
Θαυϊναϊοηΐ ἰο “ σοῃίονιΏΔ 0} [ο [Π6 Ψ}}} οἵ Οοα." [Ιη 
ἴδοῖ, (88 ἔνο 5 βηϊβολιίίοηβ τη 6 δβαϊᾧ ἴο πιοῦρθ 

πίρ φδοἢ οἵπογ. ΤΠοορἢγδοὶ νν6}} ἀθία1]8 [ἢ 6 Β6ορ6 
οὗ [Π6 ραϑβϑαρθ (δι18: ᾿Αμφοτέρων γὰρ προνοεῖται (8ς1}. 
«Ἀροβίο! υ8), τοῦ μήτε τῶν σωματικῶν δεσπότων ἀφίστα- 
φθαι προφάσει τοῦ Θεοῦ" μήτε πάλιν τοῦ Θεοῦ ἀποστᾳ- 
τεῖν, ὑπείκοντας ὑπὲρ τὸ δέον τοῖς δεσπόταις. 

ῷδ. περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Ἰζυρίου οὐκ ἔχω. 
Τη6 Δροβί]α πον γϑίυγηβ ἰο {Π6 βυδ)]θοὶ ἔγοπι ψὨΙοἢ 
6 δὰ ἀϊνογρεά; δηά, μανίηρ ἰγθαίθα οὗ πιαγγὶοά 
δη( ευἱάοιυοά ρογδοηδ, Ὦ6 πον δάνοσγίβ ἴο {π6 παρθένοι. 

Περὶ δὲ τῶν παρθένων, “Α5 ἰο [Π6 υἱγχίπα (οὗ 
Ὠοῦ γα σΟη80}: π16)." ΒΕῸγ {Π6 δἱγ οὗ (ἢ. ΑΡροϑβϑί]θ 5 
ΠΜΟΓ( 8. Β6Θ 5 ἰο ἰηἀϊςαία τῃδι βοπηα φιδδξίοη ἢδά ὈεΘῃ 
ῬΓοΟροβϑά ἴο μὲπι σοῃοογηϊηρ [Π δ πὶ; Ὠδιηοῖυ, ἢ ΘΙΠΟΣ 
ἼΒΟῪ δῃου ά σοπέίϊηιια 1 σο θοῦ» ὙΠ τοϑρϑοΐ ἰο 
{π6 νογὰ 1861 (ἢ 6 πηοβὲ οιηϊηθηΐ πιοάργῃ (ομη6ῃ- 
ἰδίογβ ἀἂγὸ δργοϑά {ῃὰΐ 1{ πηυϑὲ ΓΟΙῸ ἰο οί, Β6ΧΕ68, 
δηα ἰἢ8 Ὀ6 Θδαυϊναϊοηΐς ἰο Οἱ δίπρία ρογϑοηδ; ἃ 
Β6η86 Ποῖ ΟὨΪΥ ΤΕσορη!Ζοά ὈΥ 6 δηιοηΐ 1, Οχὶσοργᾶ- 
Ῥδοτβ, θαΐ οσσυγγίηρ ἴῃ (Π6 (Ἰαββ1σ αὶ ̓υγιίοβ. Κι γδι88 
ΤτΤοίοιβ ἰο Οδυϊιηδῃ ἀθ Μιὰ Μοβίβ, Ρ. 228. δηά 
Τλρο᾿Β Ργοΐορ. οἡ Ζοἢ. Ρ. 14: δηά δοῦϊθυβ. ἴο 1.6 
Μονυπο᾿β ῶγ. δδογ. 5680. δῃηὰ οΐογ ῬΒΠο]ορίςαὶ 
ΟΓΚ8.Ὁ 

(οποριηῖης [Π6866, {ἢ6η, {ΠΘ ΑΡοδβιῖίς δαἋ8 ; ἐπι- 
ταγὴν Ἐυρίου οὐκ ἔχω, οὐ ἴΠ6 ἱηἰεγρτγοίαιίοῃ οὗὨ ψδοῆ 
ὍΟΓΩΒ [Π6ΓΘ [88 Ὀ66η ἃ 5:1} Ὶ αἸνγΒ Ὑ οὐ ορίπΐοῃ 
ἴο ἐμαί ψ οἷ βυ818(8 δὲ νοσ. 6 ὃς 10. (6 γα 866 (ἢ 6 
ποίθ, δηα δια46 οὐ [ἢο086 ραββᾶρᾳ8β, 84 (ἢ6 ρῥγϑϑϑθηΐξ 
606.) Αἴἶδε οδγο  Υ Ἔχδηϊπίηρς [86 ἀγρυμλθηΐβ οἢ 

ἃ ΤῸ 6 ποῖ 8 1{{{|6 βυγργιδίηρ (παΐ ἴ86 ῬΠΙ]ΟΙΟ  5(8 δησιά΄ ἢάνα 
᾿ονου]οοκοά {πὸ [ΟἸ]οντίηρ; ἐχϑρ]θθ, ΟΝ 1 μανο Ὠοϊοα ἴῃ τὴ τεδὰ- 
ηρ, Ευτγὶρ. Ιοῃ. 270. Βεοκ. εἰς παρθένων χεὶρας. Ηἰἷρρ: 1006. 

. Βεοῖς: παρθ. ψυχὴν. Ῥαύδδη. ἴ.. 1. Τῇ ννογὰ ἴα ῥργορειῖν δὴ δά- 
ὁδεῦγνε; δὲ ἰτν ἐδ δροῦρ ρδορᾶζερ, )ηὰ περ. Ῥηώω. 852, 
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Ὅσοι 51465, 1 δηλ ἱποϊ πο ἰο ἃρτοθ στ {Π086 ψῆο 
Ἰηΐοσργοῖ {ἢ6 πνοτάϑ ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω οἵ 8 
᾿ἄϊγθσὲ σοπηπηαηα ἰβϑιιθὰ Ὀγ ΟΠγῖϑεὲ ἢ ΟἹ Θἁτίῇ. 
ΤΠ ἰυγη΄ οΥὗὨ [π6 βοηίθησο βθθη]8 ἱηἠροϑά. ἰο δ6 ρΡΟρι;- 
ἴάΓ, ἈΠ ἸΏΔΥ ΝΟΓῪ νΜ6]}] θθδῦ (86 86η86, “1 πᾶνθ πὸ 
σοιηπηδηἠπιοηῖ οὗἩ ἴΠ6 Ἰογά ἴο τγρὲ ;᾽ δηὰ :8 βοΐ 
ἸΓΓΘΟΟΉΟ 64 Ὁ] 6 ἢ ἢ (Π6 ῥδγα 6] Ραββα 8 διιργα ὁ ὅς 
10. ΤΠΙ5 πιοάθ οἵ τητεγῃυγοίδίίοπ, ἴοο, θ68:465 ὈοΙ ΠΡ 
ἐν ἡ μαδ το δχ [ΠΔΗΥ͂ ΘΠ πο ηΐ πιοάσογ (οτμητηθηζαίοῦϑ, 
α8᾽ ατοία5, Ριβοδίογ, ϑοαῖον, Ῥᾶγθιϑ, ( αἹείδη, .09- 
ἐἶη, δηά ὙΒΙΌΥ, 18 σοηῆγπιθι ΟΥ̓ [ὴ6 εὐυτϊποτγ οὗ 
8 Οσθοῖκ Ἐδίποιῖθ δῃὰ (οπηπηθηίδίογβ, (566 ΟἢγΥ- 
Βο5ίοπῃι, ὅζ6.) δΔη4 Θβρθο ἢ γ ΤΠΘΟΡΉΥΪ. 419. ψἢο {πΠὺ8 
δχρ αΐηϑ : φησὶν, ὅτι ὁ Κύριος μὲν οὐκ ἐνομοθέτησεν, 

. ἐπέταξέ τι περὶ ταύτης" ἀλλ᾽ εἶπεν, Ὁ δυνάμενος χωρεῖν, 
χωρείτω. Οὐκοῦν οὐδὲ ἐγα τολμκῦ ἐπιτάξαι. ΑὩά γοί 
ἸΏΌΓΟ ἀδοοϊἀοαϊν Ὁγ ΤΙδσάοτοει. δὸ δἰ8ο ( ουπιοη. 
δηὰ Ῥηοί8. Απὰ (Π6 β58π|6 νίαν οὗ {[Π6 586Π80 15 
(ἀκοὴ ΟΥ̓ ποδί τεσοηῖ (οι θηϊςδίοῦϑ, πο] ἀϊηρ Μασ- 
'ἽΚηΙρΡΗϊ, νΊΖ. ΚΙ παν ΠῸ βρθοίαὶ!: ργεσθρῖ σοι ἴο 
ΑἸ}, οἰ ἴπ {Π6 οἷά ἴχδν, σὺ ἴῃ ἴη6 ασβρεὶ οὗ 
ΟΠ γι51. ὙΠΟΓΘ βεθπ8 ΠΟ ΓθΆ80Π, πονσνοῦ, ἴ0 50Ὁ- 
οβϑο, ψιιῇ ΡΥ, {παΐ {π6 Ἰδίῖοε οἰδυβα δδϑογῖβϑ 8 
1Ν1Π6 ᾿ΠΒΡΙΓΔΙΙΟΏ. 
25. γνωμὴν δὲ δίδωμι, “1 ρσῖνα γοι ΤἹΥ͂ ΟΡΊΠΙ ΟΠ." 

Οτοί5 δηὰ Ποβοπιῆ. ΒΌΡΡΙΥ, ““γἢϊοῦ 1 γοι [Ὁ] ον, 
Ι 5ἢ4}} ργαϊβθ, θυῖ 1 γοιι 40 ποΐ, ] εδαΐ! ἢοΣ οση- 
ἀδπλη γου Ὁ ὍΠ|5, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, Β6ΘΙΩΒ ἴ00 ΔΓ ΓΑΥΥ 8π4 
ἸΙσθηςοιβ 8 ἠηβᾳ ἐρόρμνι ΤΠ6 8Β6η86 ΔρΡρΘδΓβ ἴο Ὀδ 
ΤΆΟΓΟ ΠΟΓΓΘΟΊΙΪΥ τορτγθβθηςθα ἴῃ {πα οὗὨ Εδῦ5.: “ [587 
ΠΑ 1 ΤΠ, δηὰ Ἰυᾶρα θεδὲ ἴοσ γου." ΒοζΖδ' ἀπ 
Οαἰνιη γθηάθγ; ““ ἔχ (οι ροτί5, ἰοοὶ δὲ: εἰγσα τ ϑιΒπ}5 
(τδάο αὐυἱά' Ἔχρϑάμηί, δς νοϊυηῖα Π6ὶ- οοηρτγαδὲ." 
ΤΠπαΐ βυσἢ 15 (ἢ6 86}86, ΔρΡΕΆΓΒ, Ιτἢϊηκκ, ἔγοιῃ: ἐδ 
ῆ“ὙΟΓΩΒ ΤΌΠΟΝ ηρ, αἷς ἠλεημένος, ἩΠίοἢ, στ Ππσυϊ ρῥσθεν- 
ἐπρ οὐ [ἢ 6η1, Πηϊιδὲ ἸΠΊΡΙΥῪ (48 Μτ. δ᾽δἀθ οὔβθγνθβϑ) 
188 15 Ἰαάρτηδηΐ, Ἔνθη εοἱέἠοιέ ἃ ρος] γεν] αἰ οη, 

δι’ Ἡδοῖο ὟΥ εἰδιοίῃ ΘΟΒΥρδτοΒ ὨΪ0 56, γνώμη» αὑτοῖς ἔδωκο. Απὰ, 
νγῆαϊ 18. ΤΟτΘ᾽ ἀρροοίίε, Ὠΐο, Ρ. 8986. σοί γνώμην δοῦναι. ἔχω. 
Κγρῖκο, ἰοο; οἰτε5. θὶοάν 5:6. 894. δον Ὠίοι, δ]. 6900. . 
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18 ΘὨ 164, ἔγοτη ἢ͵8 σαγδοίθγ δῃά οβῆσα ἃ8 δὴ ἐῃϑρίγοά 
Αροβίϊθ, ἴο ρθου δῦ διϊθηξζίοη δηᾶ τγτοραγᾶ. Τὴθ 
Ῥὦγδδβο αἷς ἡλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι 15 ΤηΔη)]- 
ἔθϑιὶγ ΗδΙ]θηϊβιῖοαὶ, ᾿Ἐλεεῖσθαι 15 τοραγάθ Ὁγ {π6 
θαδί [ηἰογργοίθγϑ 85 θαι να] θηί ἴο “ οὐίδίη ἃ Ὀοποῆϊ." 
Απά 80 Ηδγὰγ : κεχαριτώμενος. Ἴἢα ἔογοθ οὗ {16 

,ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ ἴῃ αἀυσϑίίοη σδῃ ΟὨΪΥ θ6 ψ6}} γοργαβοπίθα 
ἴῃ ἃ ΡΔΙΆΡὮΏΓΑΒΘ; δῃηα (ἢ6 [Ὁ] ΟΝ ΠΩ 568 ἴο 6 [18 
ΓΙΘΔΪ 86η86: “88 Ο0η6 ὙῆοΟ δῖ Ὀθθῃ 80 σζγδοίουϑὶ 
ἀραὶ ἢ Ὺ {Π6 Ιογά, 88 ἰο Ὀ6 οηίἰτυβίοα Ὀγ Ὠΐπὶ 
ΜΠ (Π6 οἶδα οἵ ἰδδοϊίηρ, [ιἰ8 γα] ρίοη." Πιστὸς 
ἰοῦ βίσΏ ῆθ5 ἐγμδέ-ὐογἐδῳ ; 85 ἴἢ 1 ΤΠ 688. 2, 4. δηά 
1 Τί. 1, 12. ὅτε πιστόν με ἠγήσατο θέμενος εἰς. διακο- 
νίαν" ΜὮΟΙ 15 ΔΙΓΟροίΠ ΠΟΥ ἃ Κιπανοά ραββαρθ. Τῆι 
ΤΏΘΟΡΉΥ]. ΟΧρ αἰ 8 πιστὸς ὈΥ ἄξιος πιστεύεσθαι. Απά 
Τμοοάογοέ γυ]οἸουβ]ν τγοηδικβ: Μετὰ τῆς συνήθους 
μετριότητος τὴν ἀποστολικὴν ἀξίαν ὑπέδειξεν" ἀξιόχρεώς 
εἶμι σύμβουλός φησι, διὰ μὲν τὸν πολὺν τοῦ Δεσπότου κλη- 
θεὶς ἔλεον, πιστευθεῖς δὲ τὸ κήρυγμα. 

ΟΥ̓ μα πιοάδγῃ (ομμηρηίδίογβ ἔδνν μαννα ἀἰδοθγηρα 
1η6 [8}} ἔογοθ οὗ (Π6 Θχργθββιοῇβ ἰῇ {{|8 θαδυίι] 
Βθηίΐίθηςθ. 

460. νομίϑω οὖν τοῦτο καλὸν. ΤῊ Βοηδη (δίθοῖς 
Οοιμπηθηΐδίοιβ ρ}γ85 οἡ ἰΠ6 δ6η86 οὗ νομίδω, διά 
ΤΏ ΚΟ 1 Θαμίναϊοηϊ ἰο, “1 81 ΨΘΓῪ 80Γ6 ;" Πωρυίςης 
1 ἰο Ῥαυ} 8 πιοάδβίγ. Βιυΐ ἴοὸσ {Π18 (Ώ6ΓΘ 185 ὯῸ Μ8Γ- 
τδηῖ. “Γἢι8 ΤΠ ΡΟΡ ΝΣ 2190. ΘΧΡΙ 418 : ὅσον κατ᾽ ἐμὴν 
γνώμην. [Ιἰ 158. ψ6}} ορβογνβὰ Ὁγ Μέσ. δ[ααοθ, ἰμδῖ νο- 
μίξω 8ο]άοπι, 1 ανοῦ, ἀθῃοῖθββ ἴῃ δογρίῃγα δὴ α80- 
Ἰυΐα Δ ΠΟΥ Υ ογ ἄδοτγθο, Ὀυΐ ἃ τηδί(εγ οὗ ορίπίοῃ, οἵ 
Ργναῖθ )υάρπιθηΐ, Μείι. ὅ, 17. 10, 84. 20, 10. [μ|[κ8 
2, 44. 1 Τί. 6, ὅ. ὅκο.; ποί, ονονοσ, {παΐ ΔΗΥ͂ 
ἀουθὲ 18 παρ! θα ἰπ {π6 ἐγ οΓ ψιβάοπι οὗ {π80 γυ.48- 
Ἰηθηί.᾿ 
. 9436. διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην. ΤΠα ψοτγὰ ἀναγκὴ, 
κα {η6 Ηοῦτγ. Ὑ, 15 υϑο οὗὨ 4{ΠἸσΈΙοη 8 δηὰ ὀδἰδιηὶ- 
165 ἴῃ σαοίσγαὶ, ἢοῦ ΟὨΪΥ ἴῃ {6 δογιρίαγα! (566 ὅ(ἢ], 
1,6χ.), θυΐ ἴῃ ἐπ (ΟἸαβϑίοαὶ ψγιίογβ ; 848 ΡΒ] αίο 10. ἢ. 
88. (εἰξοά ὈΥ Κταυβ6) τῇ δ᾽ αὐτῇ διανοίᾳ κατηγάγετο 
ἐξ Ἑρετρίας εἰς Μαραθῶνα, εἷς ἑτοιμον σφίσιν ὄν" καὶ ᾿Αθη- 
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ναίους, ἐν τῇ αὐτῇ ταύτη ἀνάγκῃ ξεύξαντας ᾿Ἐρετριεῦσιν 
ἄγειν" δά ϑοβερῇ. Αι. 9,9, 8. τραφεὶς παρηδοξῶς τὸ 
Ἑρραιὼν γένος τῆς παρ᾽ Αἰγυπτ. ἀνάγκης ἀπολύσει. Ιῃ 
Τινιογά., ἴοο, ἰΐ 18 (Γδαυ θη 80 υϑ6α ; ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ Φ, 
98 ὃς 120. δη( 4, 87. κατὰ δύο ἀνάγκας, “ΟἹ ἵψο -|- 
ξεπέ ὨδοΘβ811165.᾽ ϑοπὶθ ταοοιῖ (ΟπιπιθηϊδίοΓβ υῃ- 
αἀεγβίδηἀ Ὀγ (6 ἴοτηὶ {6 αἰ ΠΠ συ] 65 οὗ ᾿Π6, δηὰ {6 
ἱῃσοοην 6 η668 ΟἿ πηδ ΓΙ ΠΟΥ. Βιι {{}18 Β66 8 ΝΟΓῪ 
Πιαγβἢ, ἀπ ᾿δανθβ Ὧο τοἰογαῦ θα γθαβοη ἴο 6 ρίνθη ΨὮΥῪ 
ἐνεστ, βῃουϊά ἤανα ὈδΘη βαϊά. 80 Εν: “ἢ οδῃ- 
ποῖ βρη (ἢ6 ἴσοι! }}68 σοπητηοη ἴο {815 ΠΠ ἴδ, ἔογ {ΠῸῪ 
ΔΓ Ὠοΐ δ΄ νγαγϑ8 ᾿πδίδηϊ ΟΥΓ ργεβθηΐ." ΤὨΘΟΡὮΥΪ. ᾿ηογ- 
Γαίβ : δυσκολίας τὰς ἐν γαμῃ καὶ τὰ τοῦ γαμου ὀχληρὰ. 
υἱὐ {19 18, 1 σοησοῖνο, 8 ποῦ Ρορ! 5) ρεγνθγβίοη. 

Αῃά 1 18 ἴῃ ναΐῃ ἴο δἰίθηρὶ ἴο οσμδηρθ {18 ἔγοῃ) ἃ 
δρδοΐαὶ ἴο ἃ σϑηθγαὶ δ πη! οη. ἢ ΟἾΪΥῪ ἸΠΊΘΓΡΓΘ- 
Διο ἰἢαί σαπ ὃδ6 ςοηῃϑιίαογοα {6 ἴγὰθ ομθ, 18 τῃδὲ 
(δυρρογίοἁ ὈΥ [Π6 πιοβὲ δπιηθηΐς (οιηπ)θηίδίοΓϑ) 
ψὨοἷ τοίδγβ ἀναγ. ἴο 80Π16 ροΓβθου(οἢβ ἰΠδὶ ἢδα Ὀ6- 
βαη ἰο αἶα ρἷδος:"» που ἢ τ πηι, 1 ΓΠΙΠΚ, 4180 οοπι- 
Ῥγβθηά {88 ρϑου αν αἰ" συ {168 ἰῃ ψ ἢ ςοἢ ἃ τε σίου 
(80 τηιοἢ δἵ νᾶγίδηςσα ψ ἢ ([Π6 συϑίοπηβ Οὗ [86 ψου]ά) 
σοῦ ἰηνοῖνο 118 Ργοΐθϑϑουβ, δηά σῇηϊοῦ ψουἹά [8]}} 
ΤΏΟΓΘ ΒΟΨΘΓΟΙΥ οὐ {6 τηλιγοα. οβθηῃ. {ΠῚ} Κ8 {Πδὲ 
ἀΠ 8 τονοῦβα οὔ ἔογίιιηθ ψῃϊοῆ ψἃ58 σομηϊησ οἡ 186 
δεν8 νου αθδοι ἰῃ6 ΟἿ ΓΙ βι 88, ψἢ βοτὰ ΠΟῪ 
οὔϊθη ᾿π: ΘΓ ΓΓΙΘα], οὐ ἢ ψἤοπῃ ΓΠΘΥ πῃ ΝΘΓῪ 
ψν6}} θ6 σοηΐουηάοά." (ΤῊϊ8, Ποννονοῦ, Ββ66Π)5 80ῃ}6- 
ψ δὶ Βορἢ βι1ς4]1.)} “Β6 δὲ 848 10 ΠΙΑΥ͂, ΠοΎΤΕνοΣ 
(Δ4ἀ8 ᾿6) (16 ΑΡοβι]ῖθ ἀοβϑ ποΐ γϑοοιῃιηθηὰ δὔ8ι1- 
ὭΘΏΟΘΘ ἵγοπι ΠΊΔΓΓΙΔρ6 οὐ δοσουηΐ οὗἁἨ ΔΥ ρτοδΐοσ ροῖ- 
ἔδοιοη ἴῃ σα! ρδογ." ΤἼΘορἢ., ίοο, οὔβογνοβ [μαὲ (6 
ΑΡοβία ἀοαβ ποῖ ἱπηρυΐθ 1ἰ ἴο ΔηΥ ἀκαθαρσίαν. 

26. ὅτι καλὸν, “1 866 Π|5 ἴο π16, 1 ταροδῖ, σοοι, οἵ 
Ὀειίον," ἄς. ΤὨ18 γοροέϊέϊοη 16 Ὡοῖ ἴο 6 οσοηῃδίἀογοὰ 

τ Απὰ {18 Ἰηἰογργρίαϊϊοη 18 οοπῇγιηθϑα ΒΥ νοῦ. 49. 864. δηά ἐΐε 
“ϑομοϊ ̓ δοῖ οἡ (οα, Α.: διὰ τὴν ἐνέστωσαν ἥτοι διὰ τὴν τῶν ἐπικει- 
«μένων διώγμων ἐπίφοραν' ῥᾷον γὰρ ἂν τις τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὰς 
Θλίψεις ἐνέγκοι, μόνος ὧν καθ' ἑαντὸν, ἣ γυναῖκα καὶ τέκνα συνεκα 
γύμενος καὶ τοῖς τούτων πάθεσι συμμεριξόμενος. (86ε ὨοΘΩΓ. 
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ἃ ὭΘΓΘ Ρἰθοηδβη). [{ 5 ορἢδίϊς, δηά ἱπίθεηβίνθ. Τὸ 
οὕτως εἶναι. ΤῊ 8 56Ε1η8 ἴο ὑ6 8η 1ἀἸοἰΐςα] ΟΓ ροριυϊαγ 
ἀρ ψΠ1ο]} 18 ΓΟ 4180 ἴὼ οὔῦ ονη ἰδηρίάᾶρο, ἔο 
6 α8 ἐΐον ἀγα, νῖΖ. νἱγρίηβ, πητηδγγθή. ΤῊ ἀνθρώπῳ 

18 Ἰη6η664 (ο σοιῃρτγοῃθηά Ὀοῖἢ 856Χ68 ; δηά {Ππογοίογρ 
βῃου ἃ Ὀ6 γοηάοσγρα, ποὶ πιαρ, Ὀὰϊ ΡεΥΒΟΉ. 
᾿ς 97. δέδεσαι----κγυναῖκα. ἢ 5 86η86 οὗ δέδεσθαι, ψΜ ῃϊσἢ 
15 ἰουηά 4380 ἰη οι. 7, 2., οσου8 ἰκον 86 ἴῃ τ 6 
ΟἸαβϑίςαὶ νυ σι [6 ΓΒ: 848. Ψψ41η}0]}: Υ. Ρ. 11, 66. τὴν πρὸς 
ἄνδρα δεδεμένην. Αοἢ. Ταῖ. Ῥ' 41. ἀλλὴ γὰρ δέδεμαι 
παρθένῳ. (Κταιι86.) ὙΠΘοΡἢΥΪ. ππόσθοόνοσ Μ6]] οῦὔ- 
Β6γνθβ, (Πδῖ {Π|Ὸ ἰδγη δέδεσαι 5. πηθδηΐ ἰο βιρρεοϑί κά- 
κωσιν. Απῃά ἢ οχρίδιπβ λύσιν ὈγΥ τὴν παράλογον διά. 
δευξιν. ΗἨδ σοῃοϊιαα68 ὈΥ τοηηαγκίηρ, ὅρα δὲ πῶς λε- 
ληθότως εἰς τὴν παρθενίαν εἰσωθεῖ, εὐ 1118 βανουγϑ 
Βίγοηργ οὗ Ρορίβἢ ργοϊυάϊοθ. 10 15 ἔτὰΒ Ἰηἀδοά {Πδὲ 
{η6 Αροϑβϑι]8 ἀ068 ᾿ηἀγθο Υ σοοοιῃμηθηδ ΠΟΙ θδοΥ ἔο 
ἐλοπι: Ὀυϊ δ ἀββϑυγοαϊν ἀϊα ἢοΐ πηθδη δάνϊοθ ρίνθη 
ΟΠ ἃ ϑρεοΐαί οσοδϑβίοη ἰο θ6 ἰπίογργοίθα 88 1 σοποσγαὶ, 
δΔηα σοῃῃπΊΟΙ ἴο 81] {{Π168. 

47. λύσιν, δοραγαξίοη, ΟΥ ἀἰϊυογοθ, Δοσογ ηρ ἃ5 ἷξ 
τσ! 6. 

᾿ς ΟἿ. λέλυσαι ἀπὸ γυναικός ; μὴ ϑήτει γυναῖκα. Μδοῖκη. 
ΤοηοΓ8, μὴ δήτει γυναῖκα, ““ 566 Κ ποῖ ἃ δεοοπα νὶΐο." 
Γηδέ, βονανοῦ, ἀθροηάβ ροη {6 Β6η86 ρσίνθη (0 λέν 
λυσαι ἀπὸ γυναικός, ΜὨϊσὮ, 1 οὐγίοέΐψ ργοθδοά, Μ1} 
σΟΠΊρΕΪ 0.8 ἴο ἰηζογργαῖί μ. 9. γ. οὗ ἀθμέεγοσαπιῳ ; δᾶ 
Ἰηδεοά (Βουμδη. ποίϊς68, (μαΐ λέλυσαι πιαψ Ὀ6 [ΔΚ6η 
ἰη ἱνο ψαγ8, οἰ ογ ὅτι οὔπω ὅλως ἐδέθης, ΟΥ ὅτι λυθεὶς 
ἀφ᾽ οὗ ἐδέθης δεσμοῦ. Βιιῖ, σοπϑιἀοείηρ ἴ[Π6 πδίυγα οὗ 
(Π6 σοῃΐοχῖ, δηά {Π6 ἴοτοοα οὗ {π6 δη Πθεῖςσα] ο]84}.86, 
1 τηυϑί, 1 {π|ηΚ, θ6 ἰβκϑὴ ἴῃ {Π6  ΟγηΙΟΥ δη τηοτα 
δομογαΐ 5686, 88 ΔρΡΓσΔ0]6 (0 δέησίς βϑύϑοηβ. 80 
Ὅτοί. δηά τηοβί γϑοθηΐ (οιητηδηίδίογβ, ἢΟ Γοιηδγῖς, 
ἍΠαΐ ραββίνοδ ἅγὸ οἴβῃ, 'η Ηθθγον δηά ατἵβϑεκ, πβοᾶ 
88 Ὠδυῖετβ. ΟΥ̓ {Π|8 86η86 οὗ λελ. ϑοῇ!θυβ. οἱἴθ8 δἢ 
ΘΧΔΉΡ]6 ἔγοπι χρη. Νεηδί. 1,17. Τἢυ5 1 ΔρΡΡΘαΓΒ 
{παι οὖν ΕὨρ 8} Ττγδηβϑίδίογβ ἤᾶνο ἄορ ψγοηρ ἴῃ 
τοηάρεϊηρ ἰ( ἐροδοα ἥγοπι. Τί βῃουὰ ταίπογ Ὀ6, πε 
ομι. Τῆς ψογὰβ δε δῃὰ 3,6 (ἰκς Μέξεά πὰ Μὲ, 
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ὅτς.) Ὑ1}} ΟΧΡΓΘ58 (6 ἔτοο 56 865 οὗἁἨ Ὑἢ]οἶ λέλυσαι ἰ8 
δι δοΘΡΕ 16. ᾿ 

Ἡδροτγο 1 σψου]ὰ σοιηραγα 8 ρϑββᾶμε οὗ 5811}1}8Ὁ οαϑβέ ἴῃ 
ΗἰρρδσγἼοἢι8 ἃρ. δίοῦ. δεσγιη. δ75, 18. ναυαγὸς γεγόνας ; 
εὖ τὸν ναυαγὸν, ““ουἱδγ Μ6]} [Π6 ΒΗ! ρΎΓΘοΚΟα τλΔΓΊΠΟΓ ἢ 
πενὴς ἐκ εὐπόρου; (ατί [πο ροοΓ δῇϊογ Ὀεΐηρ γίοἢ ἢ) 
εὖ τὸν πένητα. 80 «'8δο Ρὶυΐί. ἀ6 νι. Ζγ. ΑἹ. ὁ 6. 
ἔχεις; μὴ δανείση" οὐκ ἔχεις ; μὴ δανείσῃ. 

48. ἐὰν δὲ καὶ γήμης, οὐκ ἥμαρτες, “1, ὨΟΥΨΘΥΘΓ, 
ποὺ μου ἀ8ι τἸΠΔΓΓΥ, ἴου ψ{1Π ποῖ ἢδνο 5: ηπ66," ΥἹΖ. 
(49 ΟἸβαι. ΑἸεχ. Ὄχρίδιῃβ 11) δραϊηϑὲ ἴπ6 (ἢ γίβάδη 
σονοηδηῖ. Εἴοπὶ [ἢ686 ψογάβ (6 (ΟὈιδηΐδίοσβ 
τσ ΠΥ ἰηΐδγ {δὶ [Π6ΓΘ ψΈΓΟ διηοηρ {π6 (ΟΠ ΒίΔη9 
Ῥοιβοῦβ, {κα ἰπο886 εἰβονῃεγο της οηθὰ Ὀγ (ἢ6 
Αροβίὶο, (1 Τίπι. 4, 8.) “ον δια αλης τηδυτίαρε, 88 1ἴ 
ΤΠΔΓΓΙΔΡῈ ὝΟΓΘῈ 51η{] : δηὰ τῃογοίογε 86 ΑΡροβί!θ 
ταθδηϊΐ ἴο σοτοοῖ [15 ΘΓΓΟΓΣ. 

48. θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι. Τἢδ πιο- 
ἄστη Οοταπιθηίβίογθ τ ρ Υ τοδεκ, {μι ὈΥ σαρκὶ ἰδ: 
τηοδηΐ (48 {πα Ηδῦτ. ὝἼ3) [Π6 ουϊναγα οἰγουμηβίβηοαβ 
οἵ τὰδη ; δηὰ ἰδογοίογα θλιψ. ἐν τ Ψ1] ἀσποία 
ΠΟΥ δηὰ ουϊναγαὰ ἀϊβίγοβϑβ δηὰ 8Π)1: οἱοη, δγῖβὶ 
ἔτοιι ῬΟνΕΠΥ: ἀἸβίγοβϑϑβ, βίρὶ, ρογβθουίοῃ, ὅζο. ΨὮΙς 
σου αὶ Ὀ6 [ὯΓ ΠΟΘ ϑθνογα οὗ ἴῃ τηϑιτὶθα. δ ελϊῳ 
ἐγομδίες ᾿ῈγΘ βθθτῃ ἰδο ΠΥ ορροβοά (0 δοθ6 σρίγίξιαί 
οοπδοίαίἑοης ΜὨϊΟΪ [ἢ 6 Οὐ τίδιίμη το σίου Ὀγηρδ. δ66 
δο;οοίῃ. Ηοε. Ηεῦ. 

48. ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. ΤἬδθ6 ψογὰβ 8ΓΘ Β0Π16- 
Ὑἢαὲ ᾿ηἀοίοτγι δία ἢ {Π6ῚΓ Β6Ώ86, 838η6 δἰῃηχὶί οὗ ΟΣΘ 
{π8π οὔθ ἰηίογρτοίδίίοῃ. ΤΒΘΟΡΙΥ]. (οσι (δ γ- 
805{.) ΟΧΡ ΔΙ ἢ8 : ὑμῶν φείδομαι αἷς τέκνων, καὶ βού 
ὑμᾶς ἐλευθέρους εἶναι καὶ εὐλύπους. ΑἸ ἃ 80 ατοῖ. : ““νθ8- 
{πι τηϊδαγαίίοηθ ἀποον.᾽ (Αςί 20, 490.) Απά {{6 
8816 νἱ ον οὗ (ἢ 8686 15 ἰΔΚοη ὈΥ δἰ πιοϑί 41} πηοάεγῃ 
Οὐοπηοϑηίϊδίοτβ. Απά 80 δοβίθυβ. ἴ,6χ. ; “εβὸ ψεῖσο 

᾿ 4 ἼΓΠΕΙΘ 18 ἃ δἰ !αν Ῥδδβορὸ ἴω Ὀΐορ. [Δετί. δ, 49. ἐπήνει τοὺς 
μέλλοντας γαμεῖν, καὶ μὴ γαμοῦντας, καὶ τοὺς μέλλόντας καταπλεῖν, 
καὶ μὴ καταπλέοντας, καὶ τοὺς μέλλοντας πολιτεύεσθαι, καὶ μὴ πολι- 
τενομένους, καὶ τοὺς παιδοτροφεῖν, καὶ μὴ παιδότροφοῦνταε, καὶ τοὺς 
«παρασκεναϑομένους συμβιοῦν τοῖς δυνασταῖς, καὶ μὴ προσέοντας. 
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Ἰυθοηεἰβδι πὰ 08 86 ἐπι Π 68 Ὀτεθδίδιδηι δῷ ἢΪ5 σᾶ» 
Ἰατ 0.5. Υ οί σας ἢ α« δυραυαίτίοη 15, 1 (Π]ηΚ, [09 
αι ἴο ΡῈ δάιημιοά πιτπουϊ ΠΘΟΘβδΙΥ ; δηά 1 δὴ 
ποῖ ἀνάσα (ἢ8ὲ. Δγ Βοἷ) ἤΘ ΓΕ Οχίϑίβ,ρ, [ἰ Πδά τωυβο 
ΒΌρΡΡοβθή 1{ ἴο Ὀ6. ἃ. ρορεωέαγ' Ἰάἴσπη [ῸΓΣ, “1 Βρϑζγα. 
(6 .Ρ5ΐη οἵ ἀρ οἢ {Π||86 6ν 15): δηὰ 1 ἢπά ἰἢδὲ 
118 ᾿Ἰπιθεργοίδίοη. 8 βιρροτγίθα Ὀγ Εϑίϊυ8, ἔτουν Ατν- 
συβίηα. δηα οἴδογ 1«Δ1]1ὴ Βαίῃογβ, δηα αἷδοὸ ὃν ὟΥ 6115 
δηᾶὰ Μδοκη. Ηδγὰν 5. } }}}7 υηϊίε8. θοΙΠ, τοηάοι- 
ἴῃρ: ““Ηδφο ὨΙ18 β(γοϊὰ ὑγροῦ, νοὶ ρίυσθ5 σοη» 
Ἶυμί! ᾿ησοτητηοάα σοτηθπ σᾶγα ποῖ πὶ ; ορίο δυξαπὶ 
γοΒ οϑἰ δ δίιπι ΘΧρογῖ 8. 6886, δα ἰ460 σοπποη- 
ἰδ βιδάθο," Τότ 18 ἃ ρᾶγα 116] δχργθββίοῃ. ἴῃ 
4 (οὐ. 12, 0. φείδομαι δὲ" ὙΏΘΓΘ 8. 5:11} Γ 6} 1|ρ5ϊ8. 88 
Ρἶδοο : δὰ νἤῇογα β6ἢ]. Γ,6Χ.. ἜΧρ αἰη8, “ ἀΒη60 (60 
ΔΠ]δγΌτη τοι. σοι ΠΙΘΠ]ΟΓΔ ΟΠ 6). ΤὍἢ6 Ἰαξίογ ἰηΐθιν» 
ὈΓθίαδιίομ, ἴοο; 566π|8 σοῃθιτηθα᾽ ὈΥ [Π 6. ψογαβ [Ό]Π]ον- 
ΔΉ, τοῦτο δὲ φημι. 

20. τοῦτο δὲ φημι, ἀδελφοὶ, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος. 
ΤὮ15 δοηίθποθ. 18 ΟΥ̓ {86 τποάοτῃ (ΟἸπτθηξΑίοΟΥΒ να» 
ΤΟΙ 5} Κν Ἰη ΘΡρτοῖοα. Μδην τϑοθηΐ οὔ 68, 85 ΕοδδΏη. 
(τῆοπὶ 866), ἱπτογργοῖ συνεσταλμένος, ““ {τ]δίϊὰ 80 (πΓ- 
θυ ϊοηία. ̓ οπηροῦα ἰθιηροτὰ {γα δαηΐ ς᾽ 86 80 5.ἢ]. 
Νυε 15. (ἢϊ8 5686 ἀδϑβίϊαξο οὗἩ δυιθυυ ἴγοπὶ (86 
ατοοκ Τιαπβίαίοτβ οὗ [Π6 ΟΙὰ Ταβίδιηθηΐ, δηά ὄνθῶ 
τοί τῃ6 ΟἸαδϑῖοαὶ ψυοσβ. Βαϊ [Ὁ Βθϑιῃβ ῃοΐ 8 [{{{16 
δαῖϑῆ. ΤΠ πιοϑῖ 8:Π|0}6 δηα ηδίιγα! ᾿πίοιφγοίμ ἢ 
᾿ΔΌΡΘΔΓΒ (0 "6 (ἢ οὗἩ {Π6 Οτθαῖς (οπητηοπίδίογβ, [ἐπ 
ϑγγ. δηά ψυ]ρ. ΤΓδηβδίουβ, δηὰ {86 Θαιγ. τηοάθτῃ 
Ὁπσς, τὸ (Δἰκ6 συνεσταλμένος ἴῃ [Π6. Β6Π86 οὗ οὐ» 
ἐγαςσίφα, ΒὨοτγί, ὅτο.. 

γντἢ τοϑροσῦίο 6 ψογά8 τοῦτο δὲ φημὶ, [ἢ 61Ὁ ΒΘΏ56 
585. Θεσαρϑα πηοβί Οἵ [Π6 (ὐοῃητηοηίδῖοτβ. [{ 88 Ὀ6Θῃ 
δβῖ βθϑη ὈὉὉγ ἘΠποοάογοῖ, γΠ0Ὸ βαυϑ {ΠΟῪ 8.6 ἃ ἔογπιυ δ 
ἰοπάϊηρ ἴἰο σογτγοθογαίίοη. (Ἕἴ]]., ἰοο, 88 ψ6}} τὸ - 
τηλτκοα : ““Νονο ἢϊῪ υΠΠ Ὸ} ἀγρυτηθηίο ῬαῦΪϊυθ, αυοά 
ἜΧ᾽ Δργυρίο αποἀδιηπηοάο ΡΓΟροηϊ :- φιυριπδαιτησάυ τη 
[ΆΠΘΓΡ 80] 6118, οὐτ ΟἸΏ18518, 485 δί(} 1 π|08, δγρυ» 
«ποηί8,.. υὐροίθ ἀ6 φαθυβ πχυ!έατα ΠΠΠρατα ὨΟ Ιπιμ8, 1ά 
ἴῃ 4υο ρῥγϑοίρασηι στοῦὰγ οΟἰϊοσᾶτηι!8, ὈΓΟΡΟΠΙΠΊΙΒ : 
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αυδϑεὶ ἀϊταῖ, τοίη ἰά αφυοᾶ ἀϊχὶ, δοὰ ἰ'ος ἱπυργίεη δ 
ὑγζοο." Τῆι σοῃποχίοη δηα δθῆβ6 ἰδ ψο}] ἰδ ἃ ἀονη 
Ὀγ ΤἸΠοορηγ!]. (ἔἴοσι ΟΠ γγβοδὶ.) δα ἕο ον; ᾿Ἐπειδὴ 
ἐΆδᾺ ὅτι δὰ Ν ιν ἕξουσι τῇ σαρκὶ, ἵνα μήτις εἴπη, ἀλλὰ 
καὶ ἡδονὴν" ὑποτέμνει τὰ τῆς ἡδονῆς, ἐκ τοῦ τὸ καιρὸν συν»- 
ἐσταλμένον εἰσαγαγεῖν πρὸς λύσιν γὰρ ἐπείγονται τὰ 
“πάντα, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, καὶ λοιπὸν 
πρὸς αὐτὸν ἀποδημεῖν ὀφείλομεν. “Ὥστε καὶ εἰ ἡδονή τις 
ἐστιν, ἀλλὰ βραχεῖα αὕτη, καὶ ὀλιγοχρόνιος" καὶ τοῦτο δὲ 
αὐτὸ θλίψις. 

Ηετο Υείβ. σοπιρδαγοβ Νοιηθβδίδῃ Εοὶ. 4Φ. Οἰπηηλᾶ 
[ερυβ 4]}Π{, ἰδπηρὺδ Γαρὶΐ : ὕδι.8 ἴῃ δγίο εδί. 1 δἀὰ 
ἘυγρΡ. Βαοοῖ. 895. βραχὺς αἰών" ἐπὶ τούτω δὲ τις ἂν 
μεγάλα διωώίκων τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ Φέροι. 
Οη (6 σοηϑίγυοίίοη οὗ τὸ λοιπὸν (ΟΠ ΘὨἰΔίΟΓΒ ἃΓΟ 

Ὡοί δρτεθά. δοιιο ἴΔΚο ἰΐ ψ τ [86 (ὉΠ ον ρ ποσάς, 
(805 : τὸ λοιπὸν ἐστι, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες, ““ 1ἰ γειηδίηοιἢ 

“ δι [Πο86," ἄς. Απά (ἢυ8 ἴα Μ}}} 06 δὴ 61} }ρ8}5 
ἦη δα ἢγδί οἶδδθ. Βυΐ (15 Β66 [28 ἃ νΈΓῪ ογοθᾶ οοη- 
δίτιςίίοα. [018 ΠΟΓΘ Ὠδίιυγαὶ [0 οοπηδςοὶ ἰἰ (88 πηοεὶ 
Οομπηοηίδίογβ δηδηί δηα τηοάθχζῃ βιυρρεδί) ὙΠ ἢ {ἢ 6 
περμσθα τ δΔηἋἃ δϑϑίρῃ ἴο 10 [ἢ 6 8686 ροεέδαο. Τῆι 
{Π6 ἵνα ψΨ}}} εἰσηϊν 40 ἐλαΐ, οἵ τοΐδη ; δῃᾷ (ἢ 6 96ῆδ6 ὃ 
{Π|18: ““ 80 (Πδὲ, οΥὙ ψἤρη, (ἢ086 ψῇο δανὸ υἱνοβ τηυδί 
6 88 (ἢοβ6 [δὶ ἤδνα (δ οί." 1, πονονοσ, {πὸ 
τὸ λοιπὸν θ6 ἰάκαη ψἹ ἢ {Π6 “οοισέης ποτάβ, [ἢ 6 5688 
Ψ|1 ποῖ 6 τηδίογίδι ἰγ ἀἰδγθηῖϊ. ΟἾΙΥ ἴῃ [ἢ 6 ἔογιμογ 
6886 (ἢ {1π|6 ἴῃ 4υσϑίοη ΜΠΙΠΜ Ό6, 845 {πΠ6 δηϊεηἰ (οιι- 
τηοηἰδίοτδ δχρίδίη, ἴ[ἢ6 {πὸ οὗ [ἢ6 νοῦ α΄ 5 σοηίίηυ- 
ΔΏςα; [ἢ {Π6 ἰαἰίογ 11 Μ|} σης τἢ6 (1076, οὐ ἀυγα- 
ἰοη, οὗ ουγ πιογίαδὶ οχἰβϑίθηςθ : θοιἢ οὗ Ὑδῖοἢ 56 568 
ΔΓ6 80 8]! ΘΏΕΥ ἀρί, θυΐ {Π6 ἔὈΓΠΊΟΣ οἣς νου βθθαὶ 
4ο Ὀ6 [26 πηοΓ6 δ} {80]6 το ἴ1πΠ6 ΑΡοϑβι16᾽8 διρυτηδῃς; 
ἐπουρὶι, ἴῃ ἃ σογίδιη βδθῆβθ, [86 {νὸ ᾿πιογργείδ οὩβ 
1η6Γρε ᾿ῃἴο οδοῖ οἴΠΟγ. 

δοίη τροθηΐ [η(ογργοίοσ υηάογδίδηα ὈΥ καιρὸς 
“4 {ρῃηρὺ5 φμῤδέμηι." ΒΒυς (ἢ18 15 ἴ00 ΔΙ ΙΓΓΑΓΥ ἃ βυῦ- 
δια οί. 
ΤῊ β86086 οὗ συστ., Κα τὲ οὗ {πΠ6 1, δΔίη οοπέγα]- 
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ἔμηι ἐδηιριι8, 186 ΨΟΙῪ ἰγεαυθπί, (δε ἰῃθ πυπιοῦου! 
ἘΧΔΙΏΊΡ]68 οὗὨ Κυδυβ6.) 

Κταιιβα 1Πυϑίταϊα8 [ἢ 6 βεπι!πηοηΐ ἔἴτουι Αὐγίδη 185. 
Ἐρίοϊ. 4, 7. ψεγα τπῃ6 ΟΠ δη8, 1. 6. 1ῃ6 ΟΠ γὶ9- 
(ἰΔῃ8, 4Γ6 8814 ἰο 6 πρὸς τὰ τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα, ὥστ᾽ 
ἐν μηδενὶ ποιεῖσθαι τὸ ἔχειν ταῦτα ἢ μὴ ἔχειν. 

80. καὶ οἱ κλαίοντες, ας μὴ κλαίοντες. Μοϑῖί τασοηξ 
(Οοιμιηδηίδίοιθ, 18 Κτιαῦβα δηὰά Βοβϑηζ., τοηάοῦς: 
“«« Αηά (ἢοβ6 Ψῆο ἃσγα δϑΒ])οῖοα ἢ δάνογι τυ, ν}}} θ6 
δαυδὶ ἴο ἴπο86 ψῆο ἢᾶνα δη)οΥ θα ργοβρογιίγ.᾽" Βυξ 
{}18 19 ἃ Κα οὗ ἀγσυπηθηΐ ψῃϊοῆ, Ὠον νοῦ σοπηοῇ, 
“8 οί {ΠΚοΡ ἴο δανὸ θθθη υδβοα ΕΥ̓͂ (ὴ8 Αροβιδ6. 
Βαβι 68, {ῃ6 ὑ8ι18 ἰἸοαυο πα! Ψ}}}] ἢοΐ Ῥϑγη 11. ΕῸΓ 
(πὲ δ6η56 νουα τοαυΐγα οἱ κλαίοντες οἱ μὴ χαίροντες, 
ἃς. Απῃά, νῇαῖ 5 πηογο, {{||8 τηοί ῃοά σδηηοῖ ὃ6 δρ- 
ΡΙἰοἀ το 1π6 ἐαδέ οἰαυβο οὗ ἔῃ βθηίθῃςθ, οἱ χρώμενοι τ. 
κι τ, Πη]1688 καταχρώμενοι Ὀ6 ἰΔΚδοῆ [ὉΓ χρώμενοι: 
ΜΙ ἀσβίγουγβ (ἢ 6 δη. {Π|6818. ΕἸΏΔΙΪγ, [Π18 ἸπίοΓρτθ- 
ἰδἰίοῃ 18 Ὡοΐ ἀργθοδθ δ ἰο ψ]γαΐ [Ὁ]1ον8, παράγει γὰρ. 
ἼΠ6 5.006 οὗ ἴῆ6 Αροβίίβ (νῃϊοἢ γὰ8 ψ6]}] ἀἰβοοσηβᾶ 
ὉγΥ 1{Π6 δηθοπι (οπηπιοηίδίογϑ) 18, ἴο ἱποι ]σαίθ ἃ 8ἰ8- 
Ἐπρ᾿ ἰοο86 ἰο {Π6 {μϊηρ5 οὗἁὨ {18 ψογ]ά, σγοαῖ τηοάοτα- 
τίοη, ἰδ ρογαῆςθ, δηά 86] οοιηπηδηά, 2οὸγ ἐδθ γϑαβοη 
“ὙὨΙοἢ 18 μας με μοι ὈΥ ΨΥ οἵ οχρδηδίϊοη ἴο (ἢ 1ηι- 
ῬΓοβϑνο δηα οἰθρδηΐϊ Ῥαββϑᾶρθ ΠΟΥ ὉΠῸΘΓ Οὐ σοῃβί- 
«ἰογαίίοη. πὲ τ λα ΤρΝ 

81. παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. ΤὨΙΒ 
Βοη  πθηΐ 18 Μψ6}} οχργοβϑοὴ Υ ΥΠΠΌΥ 88 (ΌΠ]ΟΥ : 
“Τὸ ἢᾶνα δῃηὰ ἴο τ186 ἴπ 686 {Π1Π 0, 88 1 ψ6 ἢΔα {ποδὶ 
ποῖ, οὐ ἀϊά ποῖ 86 {Π6ῃ], 185 ἴο Ὀ6 πιοάογαῖθ ἴῃ τἢδ 
οηϊογπιθηΐ οὗ {Π6πὶ; ἢοῖ ἴο )ὲ τηιςοὶι δἤδβοίθα ἢ 
τῇοπὶ ἤθη τὰ ἢδνθ, ΟΥ ποῦ Αἰ ΠΠἸοιοα ἤθη ὰ νϑηΐ 
ΟΣ ἰοβα {μειη.᾽ ἀπά ΓΕΡΕΓΙΥ ὈΥ ΟΠιγγϑβϑοϑί. (νῃοιῃ 
866) 8δηά ΤΠΘΟΡὮΥ]}. ψῆο τρηον οχρίδίηϑ {Π|6 ἔχωσιν 
ΒΥ ὀφείλουσιν εἶναι ; δη {6 οἱ μὴ ἔχοντες ὈΥ οὐ προση- 
λαύμενοι, ΟΥ προσκολλώμενο. Ηδ τΠ6Ὡ ρΑΓΔΡΉΓΑΒΕΒ 
Ὑδ 8: ασάντως οὐδὲ περὶ τῶν ἄλλων, ἢ λυπηρῶν, ἣ τερκ- 
ψώνη ἢ τῶν συναλλαγμάτων, ὀφείλει τις πάνυ σφοδρότερον 
σπουδάϑειν. 80 8480 (Βοιπηεῆ., δηά, ἴῃ 8ἃ πλοῦ ρθηθ- 

τὰ ᾿ΑΥ, Τπεοάοτγοῖ. ᾿Αλλότριά, φησιν, ἡμών τὰ πα- 
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δουλεία καὶ δεσποτεία, οὐκέτι τέχναι καὶ ἐπιστῆμαι, οὖὑ- 
κέτι πενία καὶ πλοῦτος" ἐκ γὰρ τούτων καὶ τῶν τοιούτων ὃ 
ταρῶὼν βίος συνέστηκε. Ηδ (θη τοΐδιβ ἰο 15. 34, 9., 
Ἀη4 {Πρ δι ἀβ; ἄλλην γὰρ ὃ μέλλων βίος ἔχει πραγμά- 
τῶν διαφοράν. Οὐτοί. ΓΙ ΠΕΥ Ὠοίσ68 {παῖ ΤΠΘΓΘ 15 ἴῃ 
σχῆμα ἃ τηοίδρῆοῦ ἰακθη ἴτοιῃ (6 Ὠγδπηδ, ψὮΘΓΟ 
ἐπ ΘΧργοβϑϑίοη σαράγειν τὸ σχῆμα τῆς σκήνης 85 υοὰ 
οὔ τῆς Βῃϊῆίηρς οὗὨ τὰ 6 βοθῆθβ. [1 πῇδὺ Ὀ6 ορϑβογνοί, 
ἴοο, (Πδὲ [6 ΑΡροΒ:1]6 νεῖν ΞΡΡΙΟΡΠΕΙΟΥ 0.868 ΔρὨἰ5[ἰς 
δηα ἀγδιηδίϊς τοί ρῃοΓΒ ἤδη δἀἀγοββιίηρ (Π056 ΝὮΟ, 
᾿κὸ {π6 (ον ίδη8, Ψ6ΓΟ δοσυδβίοιηρά ἰο ρτγαπιὶ 5ρ6ο- 
δοϊθβ, Ὀοίἢ βεθηϊο, δηά δροῃϊβιῖς.  ὙΠα ίογοα οὗ 
[ἢ6 τηϑίδρῃοσ ἴδ8 θθθηῆ αἰβιι οι βδοθη δηά ψ6}] οὃχ- 
γοββοά ὃν Ποάάγιαρψο. Τὸ {Π6 οἰδεῖ Ὄχδιῃρ]εβ οὔ ἐξ 
[κμὰ 026 πιο ϑρροβίϊε τοι Αγίομά. Οὖ. 1, 96. 
Ρ. 42. διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὄμματα, μητε περιέλκοιντο οὐτ᾽ 
ὑπὺ σχημάτων, οὐτ ὑπὸ χρωμάτων. Αηά ΘΒρΘΟ Δ ΠΥ 
Ῥμιϊοβῖγ. γι. Αρ. 8, 7. καὶ τι τὸ σχῆμα τὸ κόσμου 
τοῦδε, ψἢϊο 1 (ΠῚΚ δὴ ον άθηΐς ᾿πηας θη οἱ [μ6 
ῬΓΟβΘηΐ ᾿ᾶ588 6. 

84. θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ΤῊ δὲ 15. ηρί 
δαάνογβαίνο, θυΐ ἢ858 Π6ΓΘ [06 86η86 οἵ ἀμέθηι, ΟΓ ὈυγΤῸ, 
Ῥγείον θα. 
Το Αροβια τεοοιμηπθη8δ οΟΠ Δ ΟΥ ἴο {παπὶ ὉΥ 

ἈΠΟΙΠΟΓ ἀρυπιθηΐ : δῃά θέλω ΠοΓο, 88 οἴϊθῃ, β: σῃιίῆςσϑ, 
ποί υοἱο, Ὀιὺὶ υοἰδηι, υεἰέοηι; ᾳ. ἀ. “41 που]ὰ νυ ῖβἢ) γου 
[ο ")ε ἀμερίμνους," ψῇ]οἢ (48 Οατοῖ. οὔβογνθ5) 18 [0 Ὀ6 
μηἀοτβίοοα οοπιραγαί ὸ, νὶΖ. 88 τη οἢ 48 ἴΠ6 5ἰδία οὗ 

Ὁ Οοκΐς ουὐ)εοῖ 1 ΤΊΔΥ ὍΘ ρετταϊ δὰ ἰο ἱπίγοάιϊιος δῃ δρργορτγίδίε 
οὈδεγνδιίοη ἔγοιῃ ε Ν᾽ )5 ας οἢ ϑεγιηοη ἐεἰϊνεγεά Ὀείοτε ἴῃ Β 5ῆορ οὗ 
Ῥε(δγοσγου ἢ δηὰ [Π6 ΟἸοΓρῪ οὗ Κυτ] Δ η 5}! Γα ἴθῃ γθᾶγε 86Ὸ : (ρ. 16.) 
“ 15 ἠοῖ Ουγ ζαἰἐὴ οοηβτγοά, ννὨΪ]6 Οὐγ ἑαεέε ὶς ρταίβεά, πεθη 91. 
Ῥαυϊ, δὐάτεκδίηρ (6 Ερμιοεΐίδηβ, δεῖὶσζο [ἢ εἰγ δἰἰοπιίοη δηά σαρεναῖαβ 
τμεὶν ἔΆΠΟΥ ὉΥ τεϊϊογδίθα δηὰ δρἰεηαϊα δ] βοῶ ἴο [ῃδἴ ἴετρ]ε τ οἢ 
Ὅγ88 ἴἰπὸ ρίοτυ οὐὗἔἉ {πεῖν οεἰϊγ." (ες Ερἢεβ. ὦ, 41. 8, 17., νγῆογε νῈ 
γα 8ῃ δοουῃυ]αϊϊοη οὗὨ ἀγοἢἰεοιοΓαὶ ἴοστβ.) Απά ῥ. 17. ““ ϑυτγεῖγ 
ἧι 16 6 μεονίηοσ οὗ {ΐ Φελοίαγ ἴο ρμοϊηϊ οι ἴο Ὠὲδ Ὦδδγοτα ἴδε 61] 
δηὰ ἐπηργεβϑϑῖνα ΤΔΏΏΘΣ ἰη νΒοἢ 81. Ραυϊ, δἴϊον {πὸ δηιυμπεγοῖίου οὗ 
ΣΩΔΏΥ͂ ἰῃἰΟΓεβιϊρ᾽ ρα ἸσΌΪΑ ΓΒ, οἰοϑοα (Π6 ἔνγο ἔογεζοίηρ; ραϑβαροβ (Ερδ. 
4, 4]. ἃ 8, 17.) ΌΥ ἃ ἰδγὴ Ὀοττοννοὰ ἔγουι διοϊιίϊδοιυγε, δηὰ [ἢ εγθ. 
ἴοτο δι κίηρ ἴο ἴΠ6 ἱπημαρίπδίίοη οὗ δὴ Ἐρμιοδίδη σεδάεγ. ϑϑυοὶ ἰδ 
820 [Π6 ρδοι ας ὑεδυΐν τοι ΟἸΔτδο ΕΥΊΖ 68 ΤΏΔΩΥ ῥδδδδρ 8 1 (ἢ 
λεὶ Ερίδ(16 (ο ἴ[Π6 (οΥ ἰδ 8.᾽᾽ ᾿ Ι 
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«ον δι ρογαὶ σΟΠ ΘΓ ρογιη 6.5 ᾿Αμερίμν. ΠΙΆΥ͂. 
6 σϑῃάθγθα “Ἅ" υηάϊδέιγθοα ὈΥ σαγαβ.᾽" δϑοίδίεν ἢδ8 
Ὑγ6}} Ῥδγαρῃγαβθά τἢυ8: “ Οἰδ ἀΐσο δὸ μεγιποί,. 
ᾳφυδὰ οὐυριδὰ νοβ ηὐὰϊῃ τη! πηὰπὶ ἀδβιϊηθγι οὐγὶβ 
του ἀΔη18.᾽ἢ 

Τῆθ ψογάβ8 ἰοϊ]ονίηρ, ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ, ὅτα., ἃΓδ6 
"Πυϑιγαίνα οὗ {π6. ΑΡροϑβι16᾽8 τηϑδῃίηρ ; δῃά, τηογο- 
ονογ, ἴἤ 6 Γ8 18 8 οἰδιιβα ογἰ6α, ψηϊ ἢ ΠῚ {Π8 
Θαργ 8565 : Πώς δ᾽ ἂν εἴημεν ἀμέριμνοι : Εἰ ἄγαμοι ὦμεν. 
ΤῊ 56η86, [Π6ῃ, 18: “ἼΠ6 υΠΠΔΓΓΙΘα Ῥοβοη, 70 
ἐπδέαποο," ὅς. Νον {ῃ6 σοπίοχί 8[ ον ἰῃδί μεριμνᾷ 
ιηδ0 06 ΤἈΚΘῺ ΘΙ ρὨ δι Δ }}γ : 4. ἀ. “ Ηδ δϑρβοϊδι νυ, 
δη(ἃ κατ᾽ ἐξοχὴν, σάγαίἢ ἔογ, δι] ΟΥ5 [19 1Ππουρ 8 
υροη," ὅσο. ΓΘ ργθβθηΐς ἴθη8β6 ἤθει, ἃ8 οἰΐβη, 6χ- 
ῬΓΈ5865 Ψηδί 15 μϑίαί, Δα ΔΠΥ οἴ ογ ἰἤδη 118 5686 
σδηποῖ ὃ6 ἤθτγο ἰηϊοηάθα, Οὐτοί., γογβί.. δά οἰ ογϑ, 
ἰηἀ66 4, ΓΟΠΔΟΓ 10: ““ σιαψ, οΥἮ οαΉ, σαΓγ 1 Βαϊ {{|18 15 
νδηθθηίηρς ἴοο τ. Πώς ἀρέσει τ. κι, ““ ΠΟΥ͂ ἢ6 ὨΙΔΥ 
830 δοῖ 88 ἴ0 ΡΙ6888 (Π6 1,οτα.᾽" Τῇδ ἴαγη οὗ [Π6 8Β6ῃ- 
666 18 1Δἰοίοα] Δη4 Ροριΐδγ; δηα β8εθηη8 ἴο ὃο δι18 
ΘΧΡΓΘΒ866 ἴῃ σοῃίοσῃεν ἴο {Π6 ΔΕ ΓΘ σα] οἰδι86 πώς 
ἀρέσει τῇ ικί. (866 ΟἼ 8.) 
᾿ 88. ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾶ τ. τ΄ Κιγ “186 πιατηοά 
ΙὭΔη ἢ48 ἰο ἀσνοία ἢ 8 δἰἰδηξίοη ἴο ψου] ΪΥ σᾶγοβ, δηάᾶ 
Ἔβρθοίδιὶν ἴο {Π6 βιρροτγί δηά Ἴοτηΐογι οὗ ἢ8 ν]ΐδ 
(Δηα δι} γ)." ὅδὸ Οἴο !8 : “αὖ 56 ᾿ΧΟΙῚ ρ]Δοθϑΐ, 
ἀμπὶ 860 ΠἸ|σοὲ οἱ 1}}Π}, οἵ ΠΣ θογῖ8, δὲ οί ἕδη} 185 γοοιὸ 
ΡΓΟΒρΙοἰ ." δαςῇ ἄρρθδΓβ ἰο ΡῈ 16 ΑῬοβι]6᾽ 8 πηθδῃ- 
᾿ην, ὙΏΙΟΪ. 18, ἤοννονοσ, Ὄχργθββοα νΘῪ Ὀιϊοῆγ, ἴῃ 
ογάδνγ, ἰξ βῃου!α 5θθῖῃ, ἴο ργδεβθγνθ 6 δη ἢ 6515 [ἢ 
{88 ΟἸ]ονηρ; οἶαιι86, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρὶ, τῆοτα αἰ8- 
{ποὲ. Ηρτγα δομορίίρθηῃ οἱΐθ8 ἃ ρᾶβϑᾶρθα οὗ 81} 8 Ὁ ἢ 

ἘΞ Μετ ἴα υιηδγγίεὰ ρεύϑου [88 ἴἢ8 δἀνδηΐδρε; ννῆεγθδβ, ἴΠ6 
ΟΆΓ68 1Πδὶ ονογννεῖπ {Π6 τηδιγὶ θὰ οὴα 8Γ6, 'ῃ ἃ 3 ΠΏΘΓ, ΡΓΟνΘΓΌΪΔ]. 
Τἢυ86  εἴδβ., ἴῃ δ] υϑίγαϊίοη οὗ ἴπ6 Ὄχργεδδοίοῃ δηὰ (ἢ βδϑηϊπιεηῖ, 
Δργ οἰϊεβ Αϑίῃο]. 1, 18, 12. τοῖς δ᾽ ἀγάμοις ἄφροντις ἀεὶ βίόε' δι 8. 
χες γάμον ; ὀὗκ ἀμέριμνος ἔσσεαι" δι 19, 1. Οὐδ᾽ ὁ Ζεὺς ἀμέριμνος 

εἰ χρυσόθρονον Ἥρην. ΜεπδηάεΓ. ἂρ δίοῦ. τὸ γυναῖκ᾽ ἔχειν, εἶναι 
τε παίδων, Παρμένων, πατέρα μέριμνας τῷ βίῳ πολλὰς φέρει. ΤΕεΡ. 
Αὐεϊρῇ. 5, 4, 18. Ὀιιχὶ υχογεῖ φυδαὶ ἰὈἱ πιϊϑεγίδμι νἱ αἱ ἠδι: ΗΠ δ᾽ α 
ΟΣ. ἱ 

νΟΙ. ΥἹ. 2ῈΕ 
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τγ ἔγοτη ϑόθδγ Οπαάαβοῖ, [0]. 7, 4. "" ΝοῊ ροίοει 
τὰ ἄατο βογνι(ἰο ογοδίοσίβ 8ι1, 8564 ἰδηϊαπη 56ῖ- 

ΨΠΠῸΟ ὈΧΟΓΙΒ.51180.᾿" 
Οπ ἰπ6 νατίουϑ τϑδάϊηρβ οὐ (818 νϑῦβα (ἢ ἢ ἅΓα 

ηὐυπογουβ, θυ ἀπ᾿ πηροτγίδη) ἴ πηυϑί ΓΟΙῈΓ ΤΥ Γοδάθτβ 
ἴο νΥοἰπίοίη, οὐ ατίοβδ., οὐ νίοσ, εηᾶ α'3ο οβϑηῃ. 
, 84. μεμέρισται ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. Οἡ (ἢδ 5686 
οΓ μεμ. (ὐοπιπιοηίδϊοτθ τὸ ποῖ δρτοοά. ὅδανϑγαὶ οὗ 
{πὸ οαγὶν τηοάδγη, δηὰ οἵ τῆ τῇοτο τοόδηϊ ΟΠ 68, ἃ9 
Ὗγοεἰς., Κα, Νοορβϑοὶί, δηαὰ Βοβοηπ., δἀνογίηρ ἴο 
ἔα μεριμνᾷ σ Ὠϊσοἢ οσσυγβ Ὀοίἢ Ὀοΐογα δηά δίϊεγ, δῃά 
ἴο (ἢ αἰ πιοίορΎ οὗ (ἢ6 πογά μερ., ΕΧρίδίῃ 1: “ ἰ9 
ἀϊδιγασίοα ὈΥ σΑΓ6Β :" 4. ἃ. ““Ῥοϊῃ (Π6 νδ δηὰ νἱγρίη 
8τα αἰδβίγαοίθα ὙΠ σΑΓΘ68 ; Θαοἶ ἢ858 ὮΘΓ οΆΓ65, ἰπουρσὴ 
ἀϊδόγοηι." Βυι ἢ}}8 δθθπ8 ποΐ ἃ [|| 6 ̓δῇ, ἰ8 ΟΥ̓ ΠΟ 
ἸΛΘΔΏ8 ΔρΊΘΟΔΌΪ6 ἴο {6 ςοπίοχί, δηά ἀδβίγουβ {Π6 
Του αν οἵ {π6 ψἢο]6 ῬΕΡΕΒΕΟ, {86 ρίαη οὗ σ οὶ 
ΠΙΑΥ Ὀ6 τῆυ8 1414 ἄοψῃ. Τῆς Αροϑβῖῖς ἢγϑι ἀθβϑογιθ68 
{Π6 δἰζυαιίοη, ἴῃ {ἢ}|8 γοϑροοΐ, οὗ (6 τηδτγγι θα, δά οὗ 
τῃ6 υηπηᾶτγγιοθ πηδη ; δηα {Πδῆ Ῥγοσθθάϊηρ ἴο ἀγαν 
ἃ 5ἰτη τ σοπ)ραγίβοη οὐ {Π6 οδ86 οὐ {ἢ τηϑισθά, δηά 
Οὔτ υπιηδγγιθα ἔδπηαϊθ, ἢὰ ἱπιίγοάμυοθϑ τὲ τ ἢ τῃ6 
εχρυρββίοη : καὶ (ἀοἷπάο, οἡ ἐΐδ οἐδεν' λαπαά) μεμέρισται 
ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. [Ι{ 15 ονἀοδηΐ, (θη, (ἢδι (6 
ἔγι!6 86η86 οὔ ἢ6 ψογὰ μερ. 18 (ῃδί ἸαΪὰ ἀοψῃ ὈΥ (ἢ6 
Οτοοῖς Οομηποηίαδίοτβ, δηά, οὗ {6 πηοάθσγῃ ΟΠΘ8, 
Ὀγ Οτοῖ., ΒθΖα, δῃά (δβδυθ., πο υἀϊηρ δε δα. [,6χ. 
ΟὨγγυβοβί. νοὶ! Ἔχρ δῖπβ 1 διαστήκασιν ἀλλήλων: δῃά 
ΤΠΘΟΡὮΥ]. διαφέρουσιν ἀλλήλων. 

ϑά. κ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ἦ ἁγία καὶ 
σώματι κι π.» “ πὶ 85Π6 Ψ|Ο 18 ὉΠΠΊΑΓΓΙ αἱ ΘΒρΘ ΟΠ 
οΑγοιἢ [ογ δα (Πίηρ8 Οὗἢς 1,οτά," ο. Τα ΑΡροβεῖε 8 
πηοδηΐηρ ἰδ [ὩγΊΠ ΘΓ ἀπο] ἀδα ΒΥ 1Π6 ψογά8, ἵνα ἦ ἁγία 
καὶ σώματι καὶ πνεύματι, ““τῃαῖ 5}|}68 ΠΙΔΥ ποΐ ΟὨΪΥ δ6 
δοῖγ, δῃὰ ψιθουΐ Ὀ] απ) 15}, ᾿ῃ θοάγ, μὲ ἰῃ δριτγὶξ, 
τηϊη, απ ἤρατι.᾽" Τα ἔογοθ οὔ {1686 ψοεά8 (ἢ ϊςἢ 
ἦ8. Ὡοῖ 81} ϑητν δἰτοηἀθα το ὈΥ τῃ6 πιοάσγη (οπι- 
τηθηίαίοΓϑ) 15. ψ6}} ροϊπιθά ουὐὲ ὃν ΤΠοορῆγ]. ΦΦΦ. 
οὐκ ἀρκεῖ σώματι εἶναι ἁγίαν, ἀ δεῖ τ πνεύματι" 
τοῦτο γὰρ ἡ ἀληθὴς παρθενία, ἡ τῆς ψυχῆς καθαρότηρ" 
ἐπεὶ πολλὰ τὸ σώμα ἁγναὶ καὶ ἀμόλυνται οὖσαι, κατεστι- 
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λωμένα!ι εἶσι τὴν ψυχὴν. ὙΠ19. ρωγὶέψ οΓ᾽ λοαγὲ (6 
ΑΡοβε16 νι ἀθη εν σΟηβι 6 ΓΒ ἃ8 ΠΊΟΣΘ 1η ἴῃ6 ΡΟΎΘΓ οὗ 
(86. νἱγρίη {π8η (Π6 πηϑιγιθὰ νοϑη. Ηδγε 1 ἴ8 
ΒΘΏΒΙΟΪΙΥ τοι δσκοα Ὁ ΤΠΘορἢγ}., (μας  ἤθ 6 868 
δ:οἢ 8ὴ ΟἿΒ πηϑκίηρ ΡιΟΐθβϑίοη οὗ νἱγρίηϊγ, δηΐ 
Πανιηρ δοΓ Βραγὶ ἀονοίρά ἰο {πΠ6 μου, 886 18. 0 
ἔγυθ νἱγρίη, ““ ον," δι 48 δ (ἤοπ (μγγυϑοβί.) (δῃᾷ 
Ιεί ἐβοβα ἐμδὲ οαἰυπηηϊαίθ πηδισίαρθ οοηβί46γ 10) ἐἢ8 
ἈΡοΒβΕ168 [48 βεί Ῥοιιπάβ ἴο βαφῇ, Ὀγ ΜΏϊοΪ, ἐΠ6Υ τΔΥ 
"εὲ Καονῃ, οΐ τγϑυγᾶρσοθ, δηα ΔὈϑι]Π6η06 ἔγοι ΓΔ Γ- 
σλρο, δυΐ πολυπραγμοσύνη ἀπ ἀπραγμοσύνη." 10 15 
Ρΐαιη, ἐπογαίογθ, μὰῦ (Π6 ΑΡροϑβί]6 ἀἰά ποὲ σοῃβίάἀθς 
ΠΊΔΓΓΙΔΡΘ ΟἹ (88 βοοζγα οὗ ρμεγίέψ, οὐ ἐφιρωγίέψ, Ὁ 
βοίεἷν νι γοΐδγθηοθ ἴἰο (Π6 οα765 ἸΏΒΘΡΑΓ80]6 ἔγουῃ ἰΐ. 

ΟΥ 6 πιδυγιθὰ Ννουδῃ 1ἰ 18 8814 : μεριμνᾷ τὰ τοῦ 
κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρὶ, Μ ὨΙΟΝ πνοΓ8 ὅτοι. ρϑγδν 
ῬὮΓΑΒ6Β: ΘΠΟΒΪ 86 ΟΟὈ] 8 τηδγίτἱ, 86 ΙΏΟΓΘΒ 8.108 80- 
ςοιηπηοάαί." Απάή οἡ {8 Ροϊηῦ την (Ομ οηΐξᾶ- 
(οΓ8 ἀϊαίθ. Ὑοί ἰἰ 18 ποί, 1 {π|ηΚ, ψ μδῖ (μΠ6 Αροβι]β8 
Ἀ84 ῥυΠοΙΡ4ΠΠγ 1π νον. [0 8ιουϊά τδίμογ βθϑῃ (δὲ 
1686 Ογ5 ἃΓῈ βαρ Δηδίογυ οὗ [ἢ 6 ργθοθάϊηρ [ηΐο 
(μα οΥΓογ ΟΤοῖ. βθθ8 ἰο ἤᾶνα θβθη δὰ ὃγ ΤἤΘΟρΡΙ., 
ΨὮἢΟ ΟΧρΡΙδΙΠΒ : τυχὸν μὲν καὶ κάλλους ἐπιμελουμένη, 
Βαυϊῖ (68 6 8448 : τυχὸν δὲ διὰ τὸ οἴκουρον δοκεῖν εἶναι 
ἀγαθὴν : ψιοἢ ἰαϑὲ ρΡοιπί ἐἢ6 ΔΡροβί]6 βθϑιῃδβ οῃἹϑῆγ 
ἴο ᾶνα Πδά ἴῃ νίον ; 8:ῆὴς6 ἃ ἀδνοίοα δι(ἰθηίοη ἴο 
“οιμοϑίϊος οαῦθ8 σου] το πλοῖα ἀγαν ΠΟΥ πγϊπα 
ἔτοι τγϑ ρίομ [ἤδη [Π6 οΟἴαγ. Οὔ 8, }α]ο]ΟὈΒ]γΥ, 
ὉΗ168 - θοΙΠ, Θχρίδίηῖηρ: “Κ [6 τηᾶγτιθὰ ΨψοῦδΔΏ 18 
οΟὈ]σοά ἰο ἀδνοία πυςῆ ἰἰπη6 δηᾶ αἰϊθηίίοη ἴο ἰἢ6 
{δληρβ οὗ {Π15 [Πἶξ, ἰο ἢδγ Ἀγ, σὨμ] άγθη, ἀοτηθϑίὶς 
ΤΟΏΘΘΓΗΒ, 8η6 ἰΔ8{}} ἤδγ ρούβοῃ, (ῃδί ὈΥ 1} (18 βῇρ 
Ἴ2ΕΣ Ρἶρ886 ἢφγ ϑρδηά, 
. Ομ ίδ6 δοηέϊηιοηξ Ν οἴβ. ΔΡΌΥ οἰί68 δίοῦν. δϑγῃ. 9. 
θεωνὼ ἡ πυθαγορικὴ φιλόσοφος ἐρωτηθεῖσα, τι πρώτον εἴῃ 
γυναικὶ ; τὸ τῷ ἰδίῳ, ἔφη, ἀρέσκειν ἀνδρὶ. 1 Δϑα Με]1558 
Ἐρίβι. δά Οἰβαγείβιῃ, ἱπβοίθα ἴῃ ΡῬγίμαρ. ἔαρ. ρ. 

ἘΞ στ, δ ἀ8 ΟὨγγβοβί. (το ὙΠΘΟΡὮΥ]. οὐρῃϊ ποί ἴο ᾿νᾶνα δὺρ- 
ΡΓε59864) οὐ γὰρ ἡ μίξις πονηρὸν, ἀλλὰ τὸ ἐμποδίξεσθαι πρὸς φιλοσο- 
φίαν. 

2εῷ 
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740. Ο]εῖ. ἀρέσκειν τῳ αὐτῆς ἀνδρὶ, ἐπιτελέας ποιεῦσαὶ 
τὰς ἐκείνω θελήσιας. 
ΤῊ αἶβο ἰβ ἴῃ6 νον ἰακθὴ ὉγΥ Ποαᾶάγ. ““ ΤὮῺΘ 

Αροϑείβ, 8808 [65 ἴῃ 1}}}8 ἰοχί, δηὰ {πΠ6 σοιιηίογραγί ἴο 
1{, βαθιη8 ἴο ἀδοΐδγε [Πδΐ βίηρία ρϑγβϑοῃβ οἵ εἰἵπογ 56 Χ 
ἴᾶνα φσοϑηθγα! ἢν ορρογίυηϊ 168 ἰος ἀενοίίοη Ὀαγοπά 
πο86 τῃδὲ ΓΘ ΠΊΔΓΓΙΘα, ανθη ἴῃ ἴῃ6 πιοβὲ ρϑϑοθῆμῃ 
τπὴ659 οὗ {6 σπιγοῖ ; δηα {Π δῖ ἃ ἀϊν υβυ οἵ Πιι πη ο ΓΒ, 
Ὀοῖἢ 'π πιρῇ δηά ψογηθῃ, τ Κ68 ἰ( ΙΕ σαΪ ἔογ (ἤθη ἴο 
Ρἰθδβα δδοῇ οἱ ὺ 50 {Πογου ἢ ]Υ ἃ5 18 ΠΟΘ ββΆΓΥ, [ἢ ΟΓ- 
ἀδγ ἰο πηᾶκα 8 πηδγγίϑα ΠΠ|{ ἀοἰ σε], 8 {παῖ 1{ ἰη{ἰ- 
τηδί65 ἃ σουηϑβε6] ἴο βησὶθ ρθορὶε ἰο ναϊὰδ δηά ᾿πρσονθ 
{πὶ δανδηΐασοβ, 8παὰ ἴο τηδγγιθὰ ρθορὶθ ἴο Ψαϊοϊ 
ἀραϊηϑῖ τ{{|086 [Ὠϊηρϑ τἢδὲ ψοι]ὰ φηβηᾶγα 1 θη], Δα 1ἢ- 
7υγα {Ποῖγ τησταλὶ ροᾶσοα δηα οοπιΐοτι." ὅεθ αἰβοὸ {ῃ68 
ΘΧοο Ιθης δηποϊδίϊοηβ οἵ Μδοκη. δῃὰά δ᾽ῇ!Ἀ4αάδ γεβρθοίϊη 
{Π6 δάνδηίαροβ δηάδ αἰβϑαἀναηίαροβθ οὗ τηδγγίασα δῇ 
σο ΡδοΥ. ᾿ . . 

85. τοῦτο δὲ --- λέγω, “1 ρῖνα γουῦ ἢ 8 σομπδοῖ ἴογ 
γοῦν ροοά, θοΐ ἰΘπηρογὰϊ δηὰ βρι γι]. ὅ66 νογ. 
ᾧβ, 28 ὃς 82, 

85. οὐχ ἵνα βρόχον ὑμὴν ἐπιβάλω. ΤΏ Αροϑί6 ἤοΓο 
βῆονΒ [6 ρωγροδθ ἴον ὮΙ Οἢ ἢ6 ἢδ5 σίνοῃ [ἢ}8 δάπηο- 
ὨΠΙοΠ : υϑηρ' 8η οἰορδῃΐς ἠγοΐδρηον, ποῖ πηίτγααιρηΐ 
ΘΙΓΠΘΓ ἴῃ τπ6 δορίωγα! οὐ (]458ῖςδὶ ψυιΐοτβ. ὙὍὨ18 
Βοη6 (ὐοπηρηϊδίογβ, ἃ8 ἡ εἰβ. ἀπ Κγαυβ6, ΒΌρΡροβε 
ἴο ὕα 4 εοπέϊπμαξίοη οἵ {πᾶ δἱ νοῦ 47.: υυἱ ψίδουΐ 
Γοάϑοη. Τῃαε τηδῖη ἀμπαδϑίίϊοη ἤθγο 18, ψΠοῖποῦ τΠ6 
ΑΡροβῖ!8 ᾿ῃθδη8 ὃν βροχ. ἃ ΤΟΡΘ, 1. 6. 5παΓῈ6, ΟΥ̓ ἃ ψοῖο 
οΥὗ Ὀοηά. Τἢδ ΠῚ ορ᾿ θη 18 ϑΒυρροτγίβα δῃ αὶ. 
Ῥιδς., Εγαϑιη., Μϑηοςῆ., ΒοΖα, Κυρκο, Γοσβηογ, Εο- 
86ηη., Δηή Κσδιιβα, ψγνῇο (Δ Κ6 ἰΐ ἰοῦ παγὶς, α 5παΓ6 : 
ἃ τηρίαρἢον ἀδτγῖναι, (ΠΘΥ 58 Υ, ἴτοπι δἰγα -ϑηδγίηρ οΥ 
Ὀοδϑί-οδιομϊησ.Ἐ Βαϊ (Π18 βθθιηὴ8 {Ππ||6 ἴο 1ῃ6 ρυτ- 
Ροβ6. ΟὙὝθδ εν ρῥγθίθγδθ 8 ἰ8 ἵμ6 ορίηΐοη οὔτπο Οτθοκ 
(ὐοτητηδηίΐδίοΓϑ, πα βοῖπο οὗ [ἢ6 πηοβϑί θιηϊπηθηΐ τηο- 

“ἘΞ Κὸ Εὐυτίρ. Η. Ε, 158. ΡΙωαι. 7572. [ ννὰβ βοῃμροί Ὅϑ8 υϑοὰ ἰἢ 
ὯΙ. ΤΒυ8 Φοβορη. Β, 7, 39. βρόχον αὐτῷ τις πόῤῥωθεν περιβαλὼν. 
866 ΖΞ ηε858 Ροϊ. 89. Ρ. 1714. δῃηὰ Ροίίεγ οη ἴ,γ8.ὄ 155. Τα Ἰρδσγη- 
εἀ ῬμΙοϊορίοῖ5 ἤανα οὐ ἰεἀ ναὶ ἴδ ρογδρα ἴΠ6 πηοδῖ ἱπηροτγίδηϊ 
Ῥδβδεβε οἱ [ἢ 8 βυδ͵εοῖ, παι εἶν, Τπυογά. ὦ, 76. βρόχους τε περιβά- 
λοντες ἀνέκλων (). 6. [η6 ὈδιΓ ΘΓ Πρ γδη1.) ᾿ 
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"ἀΘΓΏ Οη 68, ἃ8 γοΓϑί., Οτοί., ΡΙθοδί.. ΠοοΚο, δης τησϑὲ 
τοοθηΐ Ἰητογργθίθγβ, (Πδὲ 1 5. σὨ]ῆθα ἃ ψοζο, οὐ γὸ- 
᾿δίγαϊπέ, Δ Δ 18 Ρυϊ [ὉΓ ϑυγόν: Ὁ ἃ58 ἰῃ Αοἰβ8 15, 10. 
“ἐπιθεῖναι ϑυγὸν ἐπὶ τῶν τραχήλων τῶν μαθητών, ὃς 15, 
48. δη Μαίι. 23,4. Αῃηὰ σοϑγίδη]Υ ἃ οοτγά τηᾶγ Ὀ6 
1ΠΓΟ ἢ ΟΥ̓ Υ ΔΩΥ ὍΠ6 ἴογ σοογ οἰυεἶῃ ἀγαρσ ρίηρ᾽ Εἰτπι ΔΗΥ 
ΨΏΘΓα, 88 Μ6]} ἃ5 ἔογ δίπώζηρ ἢ. Ο,τοῖ. σομηρᾶγοβ 
ἴ1ῃ6 Ηδοῦτ. ΟΝ. Αηά 6 ψ6}} οὔβογνϑβ: “Νδπηι (6 
ΤῈ δ᾽ αυᾶ υἱ ΠΠ|Πὰ Ποιη ποῖ ργθβϑαῖῃ, δάϑιγισίαπῃ δὲ 

0.481] 1ΠΔαποδίτῃ ἰοηοῖ. (ΟΕ, Ῥγον. 6, 2." ΤὍΤῇα 5686. 
τΠῃ,, 18: ““Μγ Ξ πηδδηίϊηρ 18 ηοὗ ἴο Αγ ΠΥ Ὁ ΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 
'τοσίγαϊηξ ὉΡοὴ γοιυ." ὅο Τπδορηγ!. 222. οχρ]δη8 : 
οὐχ ἵνα ἀναγκάσω ὑμᾶς, καὶ μὴ θέλοντας, παρθενεύειν. 
.Αηά Πα οὔβογναβ: βρόχον γὰρ τὴν ἀνάγκην ὠνόμασεν. . 

85. ἀλλὰ πρὸς τὸ εὕσχημον καὶ εὐπρόσεδρον τ. Κα. ἀ. 
ἼῊ15 18 ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ ρορμίαγίξογ' : ““ [ὉΥ γοῦΓ ΠΟΤ ἀθοο- 
ΤΟᾺΒ δηά δ4ϑϑἰ ἀιιοι 5 βούνίοα οἡ ἰδ [ογα,᾽ 1. 6. ““{Πδϊ 
ὙΘ ΤΏΔΥ Δ 55: που 5 δεῖνα ἢϊπι.᾽ Τῇ ὑμών 15 οπὶῖ- 
164, 48. θεΙηρ ΘΑ5}}} 5 ΡΡ0]16α, δηά (ἢ6 πϑραΐον 86]6ς- 
εἰν 8 τὸ (45 οἤθη), ἔογ βυββίδηϊζινεβιυ ΤΠ τὸ εὔσ χη- 
μον 5ἰρ}}ῆθ5 ἀδοογαηι. ΜΙ τοϑροοί ἰο εὐπρόσεδρον, 
ἰῃϑίοδα οὗ 1[ πᾶν ΜΑΣ. δῃηὰ Βδίθογβ γοδα εὐπάρε- 
δρον, ΜὨϊοΝ 88 Ὀδοη ἱπίστοάαυοοθά ὃν Κτδαιβοὸ δηά 

ΓΙΘβῦδςἢ ; ὈυὉ ηοΐ, 1 {Π1ηΚ, οὐ 580 ΠΟ] ὴϊ στοιηά8. 
Τῆς ΜΑ5. ψ πιο Βα ρροτί {Π|8 ον γοδαϊηρ ΔΓ ἔδνν ἴῃ 
ΠπυΏθοΓ, 8ηι τηΥ οὗ 1Π6 τ 8 0ἢ 848 ἃ ἢΠ]|οὰ ν ἢ 
'5]οββθβ. Αμῃά {6 ἔαέξουβ τ ἤδθγθ Ὠοΐ αἸγοοί ονὶ- 

ΘΏς6, 8π66 ἢν οἴἴζξη οἷΐα [το] πη ογΥ, ΔηἋ βυςῇ 
δἴο58665 Οἰ]ἃ το Π]ν οσσονγ ἴο πο. 185 (Π6 δὺ- 
1Ππουν οὗ ΟΠ γυϑβοβί. οη αίξξ. 15 ἀἰἀυςοά ἴῃ νου οὗ 
1πΠ6 πον γοδάϊηρ; γοί ἀεῦγδ, ἴῃ ἢ15 ΟὈπιηιοπέαγῳ, ἣδ 
Τοδ8 εὐπρόσεδρον. ὙΠΕΌΡΟΥ ς ἴοο, 18 φιοίαά ἴῃ 50} - 
Ῥοσὶ ὀΐ εὐπαρ. ; γεῖ βϑοι!α ΜΝ, τοδὰ εὐπροσ. Απά 
ΨΟΓΘ 1 ἰο δχϑιϊηθ οἰοβοῖίν τἢ6 οὐδ δος οΥ [168 ἃ]- 
Ιεροά τοι ([:6 Εῖῃογβ, 1 βῃουϊ ἃ ργοῦδοὶν Πηά της ἢ 
οἷ; 1ῃὴ6 οδνιἀθησθ ΘαιΔ}} }Υ Ἰησοηοϊυϑῖνθ. ΓΠΘΓΘ οδη 
θ6 {π|||6 φισβίϊοη, ἴμθη, Ὀαΐ {παΐ {ἢ6 πον γϑδαϊηρ [5 ἃ 
εἰοδβ. 11 1ῖΒ Ὁπαουθίρα!]Υ τηογο Οἰαδοίοαΐ, ἃ8 τᾶν 6 
566} δΥ Ἑσοῃϑβυϊίηρ δίερὶ). 68. οα (πΠ4{ ψοτά, δῃὰ 

- Ἀηὰ δὲ ἰϊ τοιηοηδεγεὰ τπαὶ {ππῸ ἀποίεηϊ γοῖκοθ γε σα οἴη τηϑάς 
οἵ οοχα, ᾿ 
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1Π0 οορηδῖίο ἴθγπβ: ΏΘΓΘΔΒ εὐπροσ. 18 ἃ ἰ6Υπὶ ποΐ ΟἿΪΥ 
ἔουπά ἴῃ ἴΠ6 Ἰαίον αγοοκ δπὰ Η θη! 8108] ττιογ ; 
δηἀ {ποιυρὶ 1 ἀοοβ ῃσί ΤοσσιΓ οἰβονῃαγα ἴῃ (6 Νὰν 
 οϑίδπιοπί, γαῖ [Π6 οορπαΐο ἴα γπιβ (0 5 85 1η 1 (στ.9, 
18. οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες" ΘΓ ἃ ΨΕΙῪ ἔδνν 
Μ88. (οβν τΠ6 οογγεοίεα Μ88. 1 ὈοφίοΓΘ τ 6 ΠΕ Π66) 
τοδᾶά παρεδρεύοντες. Βυΐ ον ἐλὶΣ Ὧο οπς [89 ναπίαγοῖ 
ἴο ρΡΙο84. γΥεἰδ., ἴοο, 88 ἢ Μ)88 8 δτ τηογο ἰϑαγηθά ( τί- 
ἔἰς, ὅζα. 80 ἢ 15, ἰη ραῃογαὶ, 8 πιισὶ καΐδν συ!ὰα [Π8η 
ΟΠ βθδοῖΐ,, ἤο γα γοίϑ! 8 εὐπροσ. ΓΙ ΩΠΕΥ οὐρϑοσνίηρ, {πὶ 
ἐΐ 158 ““νοχ (]ο πηοάοϑίίογ οἵ δρίϊογ." Ηδ 4͵ϑ0 οἰ(8β 
88 ΘΧΔΙΏΡ]68 οὗ προσεδρεύω, ΦοΒΘρῇ. α. ΑΡ. 1,7. τῇ 
θεραπείᾳ Τοῦ Θεοῦ προσεδρεύοντας" Δηα (10 ΟΠ ΙΏΔῊΥ 
οὐ ϊιετη) 5.60]. οἡ δορῇ. (ΕΔ. Τγτγ. εἴρηται δ' ἐκ μετα- 
φορᾶς τῶν ἐν τοῖς θεοῖς βωμόν, εἰς οὑς, ὅτε συμφορὰ κατα- 
λάβῃ, προσεδρεύοντες ἄνθρωποι θυσίαις τὺ θεῖον ἐξιλεοῦντο. 
366 ΟἰΠοΓ ἜΧϑΡΡ 68 ἴῃ Κ᾿ μὲς οη 1 (ον. 9, 1. 
Τὸ Οοπμηρηίδίοτϑ οὔβογνα (δὲ τῷ Κυρίω ἀοροπαβ 

οη {π6 ργϑροβιτίοη ἰῃ σοπιροβί(οπ. 
85. ἀπερισπάστως. ΤΙ 18 ΜῈ]}} Ἔχρ] δ ηφδα Ὀγ Ηο- 

ἐγοι ἀμερίμνως, ἀφροντίστως, ἡσυχῶς. ἘχαιηρΙ685 οὗ 
1Πη6 ΨοΓά, δῃηα 4180 οὗ ἀπερισπάστος, ἅτε οἰϊεα Ὀγ Ἐδ- 
ΡἢεΙ, γεῖβ.. δηά ΒοΒ. 1 581|41}} οπ]ν ἱπίγοάιυσε οὔθ, 
δηά {Ππῶϊ ἔγοπι {Π|6 81:0} τ!γ οὗὨ βοῃιπιθηῖΐ : Αττίδη. 
Ἐριίοί. δ, 22. (εἰεὰ Ὁγ εῖθ. Δηά Κται86,) μήποτ᾽ 
ἀπερίσπαστον εἶναι δεῖ τὸν κυνικὸν ὅλον πρὸς τῇ διακονίᾳ 
τοῦ Θεοῦ ; --- οὐ προσδεδεμένον καθήκουσιν ἰδιωτικοῖς, οὐδ᾽ 
ἐμπεπλεγμένον σχέσεσιν. 

86. εἰ δὲ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὑτεῦ νομίϑει, 
δος. Τῆδ Αροβίϊθ ποῖ 800] οἱ ἢ5 ἀϊγθοί οἢ8 [0 Ρδγεηΐ 
ἴᾳ ρὶνιηρ τΠ6ἷν ἀδυρἢίεγϑ ἰη τπηλταρο. (Κτδυβα.) 

Οη {Π6 86η88 οὗ ἀσχημ. (σπιπιοηϊβίοῦβ ἅγὸ αἰν! ἀοά 
ἴῃ ορίπῖοη. ϑοιηβ γϑηάογ 1ἴ, “ δοίβ ἀπ θοοπηρ]γ." 
Απά [1ἢ {Π|8 86η86 ἰΠ6 ψογὰ οσσῦγβ 11 (Ὀν. 18, 4. 
(δε μου, Ν᾽ 6185, δὰ ᾿Ποᾶάγ) Βαϊ {Π|8 ξδϑϑπὶς 
ποῖ 8 ΠΠ{{16 ἤαγβῇ. Οὐγθαῖν ργθίδγα 8 8 {Π6 Ἰπέθερτγο. 
ἰδιοη οὗ (6 Οἰδοκ Οοιηηγοπίδίοῦβ δη ἃ ἤδη διηίηθης 
᾿ποάδγῃ οἢ 68, ἃ8 Οἷτοῖ., δηά ᾿ηἀ 668 Δ] πισδὲ 4}} γοοθηὶ 
Τηϊογργοίοθγβ, νῖΖ. “" 1 16 {Πἰηῖκ ἢ ἱπουτ8 98Πδπιθ,᾽ 1. 6. 
“1 μα ἔδεϊβ ἃ βεπβαίοη οὗ φῆδπ)δ ἐπὶ τὴν παρθένον αὖὗ- 
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τοῦ, ΙΓ τεβρθοὶ ἴα ἢἷ8 νἱγρί ἀδυρμίον." ΟΡ (δῖ 
86η86 οὗ ἀσχημ. ΘΧΔΙΏΡΪ68 816 οἱΐρα Ὀγ 1π6 ΡὨ1]οΟ]ό- 
Ρἰοῖ8 ἴγοπι ΕΖθκ. 16, 84. Ἐπ γΡρ. Ης. 407. ψῇθγο (Π6 
δοῖοῖ. Ἔχρίδῖη8 ἀσχημονῆσαι Ὀγ ἀτιμασθῆναι. Νυμηδ- 
ΤΟΙΙΒ ΟἴΠΘΓ ΘΧΘΙΡΙ6Β ΙΏΔΥῪ 6 8660 ἴη Ὗ οἰβίεἰπ δῃά 
Κγρκα. ᾿Εκ), ἴῃ (ἢ 6 86η86 οκ ασοομηΐ οἵ, ἰΒ ἰγθοησυθηξ 
1 ἴ6 Ὀεδὲ Ψγ[θγ8. ὅδε δίθρῃ. ΤΏ68., Μαί. Οἵ.- 
Ὅι., ἀπά δοῆϊθιιϑ. [86Χ. 1 866 ΠΟ γϑββοῆ [0 [8Κ6 ἀσ- 
χημονεῖν, ψ{{ἢ τηοϑέ γοσαηΐ (ὐοιμηγεηίδίοτγ, ῸΓ ἀσχη- 
μονήσειν.Ἑ ΕῸΓ, ἃ8 τοί. ΓΙΡΊΙΥ οὔδβογνθϑ, {π6 ἀΐϑρτδος 
(νἢιςἢ, δοοογάϊηρ ἰο (ἢ6 ορὶπΙοηβ οὗ {πε Εϑεΐ, ἔδιηδῖο 
σΘΙ ρΔον ἸηνοΪν6 4) οχίθηαρά ἔγομι (ἢ6 υἱγσὲπ ἴο Π6Γ 
αίλμον. 8ο Ἐδοϊθβιίαϑιῖς. 42, 9. “Τῇ ἐδέθογ ψβκοίνι 
ἴον (88 ἀδυρῃίογ, σἤθ ἢὸ τπηδὴ Κηονείῃ; δηά (ῃὸ 
σᾶγα ἴογ 6 γ ἰδἰςοι ἢ ΔΑΥ 866 Ρ; ΨΏΘῺ 888 18 γουῃρ, 
ἰοβδί 5,6 ρᾶ98 ΨΥ [Π6 ἤονψον οὗ ἢδζ δρ ; δῃὰ Ὀδίηρ 
ΤΩΔΙΓΙΘΩ, Ἰεδί,᾽) ὅἅζο. “8ο ΤᾺΓ (βαγβ8 (ὑὐτοί.) αἱά (6 
76 1}08 σᾶΓΓΥ {Π6ῖγ 14645 οὗἩ (ἢ6 ΘΧρθαάϊθ ΠΟΥ οὗ ρδγϑῃΐδ 
ΤΩΔΥΓΥΙηρ [Π6γ ἀδρῃθΓ8 88. ἀυ ]ΟΚΙν 848 ροβϑίθϊθ, (ῃδί 
{πὸ ΠΔΌΘΙΠ5 [618 8 ἰἴ τγᾶ5 ἃ βϑυϊηρ,, " Π{ γοὺγ ἀβδιρῇ- 
[6Γ Ὀ6 ρδϑβΐ ἃ ΠΙΆΓΓΙΘΘΔΌΪ6 ἄρα, Ἰηϑηυ 1 γουῦ δ αυά, 
ἴο σίνα Βῖ ἴο Π6Γ 8458 ἃ υ5ρδηά.᾽" 

ἢδὲ τὴν παρθένον αὑτοῦ Ὀ6 ἱπίογρταοίοα, “ ἢΪ8 νἱγρίῃ 
ἀαις δέον," 15 ὀρ τρτὰ Ὀγ {πε οοηίεχί ; 8η4 {{}19 Β686 
15 σοπῆγηχοα ὃγ Ελἷρ. 1ρ].. Α. 714. ἔμεῖσ᾽ ἀπάξει σὴν 
ἐμὴν τε παρθένον. δορῇ. (4. Τγγ. ταῖν δ᾽ ἀθλίαιν οἶκ- 
τραῖν τε δ (ἡ να ἐμαῖν. Ο(ὐοτη. Νορ. 8. γίγρο ϑδιηΐοὶ 
00 1}18, (4}} οἱοαἃ ὃγ Κγαυ86.) 7115 θϑίῃρ [08 οδ86, 
1 15 δδίοπιβῃηϊηρ {μδ΄ βοηα (τη θηΐϑίοσθ, ἃ85 μοοΐθ, 
ΒΙΌγ, δηὰ Ηδγάν, δὁμου!ὰ ᾿πίθγρτοί τὴν παρθένον 
“(ἢν νἹΡ Ι ΠΙΥ ;᾽ ἃ 86Π586 ἴογ ψ ] οὗ [ΠΘΓΘ 18 0 δυΐῃο- 
Τὶ, δπὰ νυ ἢτοἢ 15 δ νϑυίδηοα τ ἢ) [Π6 σοηίοχί. ΤΏ18 
88,  ΒΌΡΡΒΟΒΕ, ἴο δνοϊά {6 ΔὈγυρίη 688 οὗ (Π6 ἰγΓϑη8,- 
(ἰοη ἔγοτῃ {ἢ6 υῃτηδγεῖ θα ΡΘΥΒΟη8 [0 [Π6 ρᾶγθηίβ. Βαῖΐ 
ΒΌΟὮ. {Π]ρ5 ἃΓα σΟΠ ΟΠ 1ῃ ΟΣ ΑΡροϑί!ε. 
ΒΥ ἐὰν ἦ ὑπέρακμος 18. τηρδηΐ, “1 806 δὲ ῥϑβῖ 8 

ΤΩΔΓΓΙΔΡ 8016 ἃρ6. Ὁ δὸ (ἀπηοηρ τ 6 ὨΙΠΏΘΓΟΙ8 6 Χ- 

Ἐ δὸ ὙΒΘΟΡΕΥ. 2238. εἴτις νομίδει ἄσχημον εἶναι τὸ παρθένον 
ἔχειν θυγατέρα' καὶ ταῦτα, ὑπέρακμιον οὖσαν. 

Ὁ γα. γεπάοσο (Π6 τνογὰ ““ με] 16 ῥ᾽] 88," α εἰαίε υἱγαὶπ. Αμάή 
᾿ Βυυύϊαἱ! ς “ φαΐ ρτορεταῖ δὰ βεηΐμαι ;᾿ δηὰ (μὲο ἢ 6 ἀοθνΟῸ ἢ ἴ0 ῬΓΟΥΘ 
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τιν εἰιοὰ Ὀγ ὕείβ.) Απεῆμοὶ. 8,19, 10. δηά Ὠϊῖοι γ8. 
ΗΔ. ἐν ἀκμῇ γάμου νη. ᾿ 

86. καὶ (ϑυθαυά ἐὰν) οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι. 'ΓῊ]5 
ἐδ ἃ ρορμίαν' οἜχργοβϑϑίοῃ, εαυϊναϊίθδηϊς ἴο οὐγ “ [ 1 
“πὲ Ὀ6 80 ;" δηά νυ} ᾿ηο]υάδ γοΆ80}8 οὗ 8}] βογίβ, 
θοῖἢ οὐ {Π6 546 οὗ (ἢ6 ρδγθηὶ δηά (ἴθ ἀδυρῃίοσ. 
Ὃ ὀόέλει, ποιείτω. ΤΕ (85 ατοῖ. τοιηδ 8) δωρροδες 
(Π6 δυϊποιν οὐ 118 Ροΐπι ἴο ὕες βου ψιἢ ἴῃς 7α- 
ἐλεν, δεοοογάϊηρ ἴο ἴῃ 6 ουδβίοιῃ ψὨϊοἢ ργονϑ θὰ θοῇ 
ἴῃ Φυάθε δηά ἰῇ ἄγθθοθ ὅ0ο ΕυγΡ. Τῶν δ᾽ ἐμῶν νυμ. 
Φευμάτων Πατέρι μελήσει. 

86. οὐχ᾽ ἀμαρτάνει, “ 6 ΠΥ ἦο 11 νίζπουΐ 5[η." 
Γαμείτωσαν, ““ ἰεΐ {Π6Π1Ὲ ΤΩΔΓΓΥ," 1. 6. “16 τηδ]ἃ δηά 
ΠΟΓ βυϊΐίογ." 80 Οτοῖ., Ετβδϑῃῃς.,, ΒοΖα, δηά Μοηοςῇ., 
ψ ἢ τοιπᾶγκ οἡ {π6 σἤδησο οὗ πιθοῦ: τ ἢϊοἢ, μον- 
ΘΝΘΓ, 18 4υ6 ἀρτοοδῦ!α το (ἢ 6 ρορυΐδῦ βίγ]68. ΒΟΥ 
δη Ποάάτ. ἰακα ἐΐον ἴο πηϑθδῃ ““" 811 νἹγρίῃϑβ 80 5ἰίυ- 
διοα." Βυι {Π 18 ψου]ὰ γοπάσγ ἴΠ6 οδηρσο ἢ Πα θοΓ 
γεῖ ὨΔΓΘἤ ΟΊ, 

87. ὃς δὲ ἔστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ. Τίια διδ)εοέ 
ἴῃ {Ππ|8 βαῃίθ ποθ πηυϑῖ, ὈΥ 41} {Π6 τι! 65 οἵ σοπιροϑὶ- 
ἰοη, ὃ τῃδ1 οὗἁἨ {Π6 1481, παπιαῖν, {Π6 ἐαέλον 9 ἐδ υἱν- 
ξίη; δῃιὰ οὐ {ἢ18 Ὠθαῦὶν 4}} (ἢ6 πιοβὲ δυνϊηθηΐς (ου- 
Πηδηΐδίοῦβ ἃγα δργοο. δοπΊθ, βούονογ, 845 ἴοςΚο, 
ΠΟΥ, διά Ηδγάγ, υπαεγβίδηα 4 δαολοίον, οὐ ὑπ- 
τηδγγί θα ρεγβοῦ : θυΐ {π15 ψουἹὰ Ὀ6 ΝΟΓῪ Παῖβῆ. Τῇ 
θαβὲ (οπιπιοηϊδίογβ τηϊΐ6 ἴπ τοίδγγιηρ ἰ ἴο ἴῃ »α- 
γοηί. Ὑοει [Π6γα 18, 1 στγδηΐ, βοιῃθιιηρ τῇ (ἢ 6 ̓οΓγάβ 
ΜΠ οὶ νου ]ά, δἱ ἤγβι, ἰθδα οἣςβ ἴο ϑιρροθβα δὲ {86 Ὺ 
τοίογγοα ἴο ἃ δαολείον ; δῃὰ νὰ ἀο ποῖ ρογοεῖνθ {Π6]γ 
τοϊδίίοη ἴο {π6 ραγεηέ σπιϊπουῦυϊ βοῖηο γοῆδοίζίοη. 
Ὃς δὲ ἔστηκεν ἑδραῖος ἐ. τ. κι ““ σοῃίΠ1|68 βιοδα Ἀ8ι ἰη 

ἢ 18 ΡΌΓΡΟΒΘ,᾽" 185 (Θῃδχ ργοροϑίι."Ἐ 80 (]. 1, 48. ἐπκι- 

ἔγοτῃ ἰδ σε αφεε οὗ ΗἸμροογαῖοβ ! ΑἸ! ων ἱοῖι ἰδ ἰγυὶϊγ Ἰυἀΐοτγου8. ΤΊν 
Αρμοβῖϊα μρροεθ (ες ἀδη)8ε] ραεὲ ἴῃς ρὲ ΖῸΓ πγ)αγγίδρε, ἴῃ ογάδγ ἴο 
Ργενδηΐ 1Πδἷγ πιδγγγίς {πεῖν ἀλυρθιεΥβ δεΐοτε {παῖ αρὲ. ΤῊΪΒ 86. Π}5 
ἼΏΟΓΟ ηδίαγδὶ ἰπδη ἴΠ 6 Γθβϑοη δϑεὶρηθεαὰ Ὁγ Οτοὶ., (μδῖ (ἤδη (ΠΥ ὁρ- 
γῶσι, ἀπ δον {ἰπεὶγ ἀϊθροθιτίοη δπὰ τοπιρεγαιηθῃῖ: ποῖ ἢς ἰἰϊ5- 
{Γδίθβ ὈΥ ἃ ΠΟ νϑῦῪ ἀδοοῖοιβ μαβδθρὲ οἴ ἃ [«δἰΐη Ῥοεῖ. 

“- Τιϊΐδ ἰδ ἃ ΒίΓΟΏΡΕΣ δχργαδδίοη ἴμδη ὁδραῖος γίνεται σοι δε, 
Ὑν ὨΪΟἢ ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ 1 Οογ. 15, ὅ8. ϑοιης γϑοοίζῃΐδε ἰῃ ἰΐϊ δὴ δροῃίδιοδλὶ 
τηείδρποσ. Βαϊ ἴΠπ6Γ6 δϑϑίῃβ γϑίῃοσ δ δἰ υδίοη ἰο ἃ δίδϊυς 9:δησίηρ 
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δένετε ἑδραῖοι. ϑίγάςι!. 42, 17. καρδίᾳ ἡδρασμένη. ϑγτα- 
τηδοΐ, ἴῃ 5, 88, 87. ἑδραῖος μενεῖ. Μας. Τγτ. 18, 4, 
τ: δὲ ψυχῆς ἐστ. ὀρθῆς. ΑΠά 8ο. Ηδϑβγοϊ. δηὰ ΟἹ]οβϑ8. 
ΑἸ. ἐδραῖοι" στάθεροι, ἀσάλευτοι... ᾿ἜἘν τῇ καρδίᾳ, “ἴῃ 
[}15 πιῖηα,᾽" θα. δες Μαχκ 12, 80. μια ῷ, δ1. δπὰ 
Μᾶγςο. Δηίοη. 2, 8. τοΐοσγοά ἰο ὉγῪ Κγαυβθ. Απά 50 
δορὶ. Απερ. 1106. καρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι. ΤῊΪΒ ρἤΓΑ86, 
88 Βοβθῆπ). Οὔβογνθϑ, 18 ορροβϑά ἴο (δ ἰδνγ, ἱποοη- 
βἰβίδηου, δηά ἱποοηϑιἀδγαίθηθβϑβθ οὗ πϑη ὙγΠ0 ἃΓ6 ἢοὶ 
οοηπϑίδηϊ ἴο {Π61Γ ρυΓροβα. 
ΤΠ ψογάϑ ἔθ] οσίηρ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, β6οίη ἰηῖγο- ᾿ 

ἀυςρά ἴο 856} οὐ ψιῆδὲ [ἢ18 βἰοδάξαϑδε ργροβα [8 
ἰουπάρά : δηή 1 δϑβοηΐ (ο ἤοβε Οοιπμπηθηϊδίοιβ ΨΠῃῸ 
τη ται {{|6 πϑοοϑοὶέψ 15 ἴο 6 ππάογβίοοα 1} τα- 
ἔδγσθηςσθ Ὀοῖἢ ἰο {86 ἰδηρογ δηά ἱπο δι !οὐ 5" οὗ {ΠῸ 
ἀδιυνῃίογ, ἀηά ἴο {πΠ6 ἀοιησϑβέϊο οἰγουπηδίδηςσθ8 οἵ οί ἢ 
ἔλιΠογ δηα ἀδυρἢίοσ. ω 

Τῦδ [ΟΠ] ονίηρ νοτάβ ἀγθ, ὃ Οτοῖ. διὰ Βοβθηπι., 
τοραγἀδἀ 885 ἃ γεροξἑξίοη οἵ ἴῃ βϑᾶτηθ βεπεϊπιθηΐ, δβιιοἢ 
83, ἴῃ ΘαγηΘϑί δι Π]Οη] ΙΟΏ, 18 ΝΟΥ Πδίιγαὶ. ϑΟΠ6 
Οὐοιπηπηοηίδίογβ, ἤοψανοσ, 85 ΟὝ}  ]ἶ8, ΓἌΠΟΥ ἴῃ {ῃθιη 
8 ἔαγίμογ εαρίαπαίίοη οὗ τῃ6 ργθοθάϊηρ. (866 πιογθ 
ΟΠ {Π6 868η868 ἰῃ (ὐΔηθγασ.) (ὑδγίδι ΠΥ τοῦτο κέκρικεν ἰΒ 
ἃ ΝΘΓΥ ϑίγοηρ ἴδγῃ (1 Ψ ΒΙΟἢ {Π 6 ἴογοθ οἵ (Π6 ρτϑίβ- 
τίθ 185 ἴο Ὀ6 εἰϊοηάεά ἴο), δηά Ψἃβ υ86α [0 ΘΧΡΓΟΘΒΒ 
ὉΠ] 1Θγῦ]6 ἀσίοτγιηϊπαίίοη. Οτ ἐξουσία 866 Κ͵δυδο 8 
οἰαβϑίοδὶ οἰϊδίίοηϑ. ᾿ “1 ηρεῖν τὸν παρθένον 18. ἃ ῬΟρυΐΪδΓ 
ΘΧΡΙΓΘΒδίοΠ, βρη  γιηρ : “ το Κααρ 6 Γ ὙΠ Πἰπὶ; ποῖ 
ψεά Ποι." Τὸ {6 δῦονα ᾿ἱπἰογργοϊδίοη οἵ (ἢ 6. μρ 
βᾶρα Ὗ ΒΙΙΌΥ ἰπάἀθοά τᾶ Κ68 οὔ] θοῖοηΒ ; θυΐ 41] {ἢ 688 
ΡΓΟςΘΘΩ͂ οα ἃ ψΙΟηρ νον οὗ (6 ἔογοθ οἵ [Π6 Ἰάἀϊοιηδ- 
τἰσα]ὶ δῃα βοιμθν δι ἤδγϑἢ ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οἵ [ἢ 6 οἱ ρ δ]. 

ἤγπι οὐ ἰΐβ ρεαεβία! : (80 δίυδ. ὅθγω. 1, 4. (εἰϊοὰ Ὀγ Κταυβθ) ἀν- 
δρίας μὲν ἔτι βάσεως, σπουδαῖος δὲ ἄνηρ ἐπὶ κάλης προαιρέσεως ἐσ- 
τὼς ἀμετακινητὸ: ὀφείλει εἶναι") οἵ ἔγοτῃ ἃ γ} 1118, ΟΥ οοἸυπηη, θἰδηά- 
ἱηρ; ἤτγι οἡ ἰΐϊ8 Ὀᾶ5ε (80 4 Τίια. 2, 19. ὁ στερεὸς θεμέλιος τοῦ Θεοῦ 
ὄστεκεν, εἰαπάεἰὴ δετα)}) ; 88 ἴῃ ἴδ6 οοαἰοὈγαϊεά τνογὰβ οὗ Ὦγ. Ὑουηρ;: 
“Οὐ χρδϑοῇ δαξα τεςοῖσο, τπαῖ οοέμπιπ οὗ ἰσὰς τλδ)εϑῖγ ἔῃ πηδῇ." 

πε Τὸ ν ΐοῆ ρύγροβε Ῥγδίβ. οἰϊεβ ἤβγωπιπα (ετετὶβ. Ἰηϊδοῖα ἀυγα 
εϑὶ ουδίοάϊα μυδῖ8; πδς μαϊταγ ἔογπιοβα πιογϑ8. δὶ ΖΕ βδοιν!. ϑυρρί. 
1006. τέρην ὀπώρα δ᾽ εὐφύλακτος οὐδαμῶς. ; 
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(ετίαϊηϊγ {π6 Δοοίοε᾽ ἰηϊετρσείδηοπ ἱηγοῖνος τυ οὶ 
Αὐοσαίεν ἀΠ οὐ 165 {ΠἸ|82}) ΘΩΥ ἴξ γεαγονοβ. ἐπβοιηθςοἢ 
1δὲ Ποάάτ., νῦο [Δα ἰογιηογὶν (Π1Κ6 πιγϑ96}) δαι- 
Ὀτγαοο {μαι ᾿ηϊογρτγοίδεέοη, νᾶ Οὐ ρϑα ἴο δραηάοῃ 
νι, ἔτοια (6 νἱοίδησα 11 ἤοεξα ἴο {ἢ6 οτγὶρίηδὶ). ΕῸΓ 
ἐκγαμιᾷξ. οσαπποέ Ὁδ ἰΔΚεη ἴοσ γαμεῖν, ΠΟΙ πάῤθενος ἔοτ 
παφθενία : Δῃὰ Ἔνθ 1 γαμέδων πέτα ταδα [ἢ οι} ᾿ς 
οἶαυδϑε8 (88 Πϑοάάγ. βθϑῦιβ ἴο να τ 564) [ἃ νουϊὰ 
ΤΆ 6 ἢ0 ἀἰβεγοηςο, 58:ης6 γαμέίδω “84 ΟἾΪΥ βσπηὶν ἴοὸ 
υ6 ἵπ πιαγγίαρε. (ὅ8ὅ66 δίερῆ., Τίι65., ἀπ δεῇ θυ. 
χ. ἰῃ νος.) Ηδά (ἰιαὶ ὕδθη {6 86ηδ6, 1 τιϊρὶιί 

ἢν Ὀ6θῇ ρδγϑ᾽ οἱδὰ ὮΥ ἃ 8: π}118 Ὁ Ἔχ ργθββίοη ἴῃ ἘΌΓΙΡ. 
ἵταρ. ὅ0. Μακάριος, ὅστις εὐτυχεῖ γάμον λαβὼν Εσθλῆς 
γυναικὺς, γϑῤ δ᾽ ὁ μὴ λάβων (50.1}. γάμον). 

89. Τ 6 Αροϑβῖ]ε ἢον Οἶδε γβ ἃ οοποϊυδίηρ δάπηοηϊ- 
εἰο γοβρθοίηρ τοϊώοιυα, ἰοπά!ηρ ἰο σἤοοῖκ [Ποῦ Π35{1- 
Ὧ685 ἰῇ ἐογηηρ, βοοοηά τηϑγγίαροβ. ΤΗΐβ 15, σἱἢ 
ΤΟΆΒΟΗ, ΒΌρΡοΒαβά ἰο Ὀ6 8η α᾽,δ1067᾽ ἐο δ0516 πη μὲγῳ ΟἹ 

ν Βουπηά ὃγ ἐδ6 ἴαν ( 89. γυνὴ δέδεται νόμω, “18 Ὀουη (ἢ ᾿ανὰν (νίΖ. 
οἵ Οοά, τεοερεςίηρ; πλη  σην)" "ΑΝ ΤΠοορῆνΪ. 
διά Εοῃῃ. 8,24. ΤΠ νόμῳ ἰ5 (ἢγονη ουἱ οὔ ἢ ἰαχὶ 
ὉΥ Οτίοθθαοῖ, οὐ μα δυϊπογν οὐ δρουΐ εἰχ Μ38., 
δηἀ δοιηθ Υ ἐγδίοῃϑ δη( Εδίπογβ; ψὩ]Οἢ 1 Δ ΒΟΔΓΟΕΙΥ 
ΔΡργονε οἵ. 1{ βεδηβ ἴο δδνε θθθῃ σδποο δα ὈΥ̓ Βοπι6 
οΟΥ̓Υεοίον δ, 85 ἴῃ (ῃ6 (οά. (Δηΐαῦ. Οἡ (6 8β6ηβ6 οὗ 
δεδ. ΠΟΓΟ, 866 νοζ. 10. ὃ 11, 27., Δηα {Π6 ῃοίθ8. 

Κοιμηθῦ. ΔῺ Θδυρδοιρ θη [οσ ἀΐξ, σοπηγηοι ἰῃ δ τ Ρ- 
ἴυτο. ὅδὅ66 δ΄0ὸ.δὶ. ΨΩ ᾿Ελευθέρα ἐστι --- γαμηθῆναι, 
Τιριὶβ 15 ([ οοῃοοῖνθ) ἃ ρορμίαν' σοπδιΓυςΓΙΟΠ, ΘΧϑ ιν 
ἰτῖΐϊαῦ [Ὁ ΟὯ6 ἴῃ ΟἿΓ ΟὟ ἰδῆσυδρο. (Ἰαβϑὶςδὶ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ65 οὗ 1 δε δαἀυςσεά Ὀγ ὙΥ οἰ8. 

80. μόνον ἐν ζυρίῳ, ““οὨἷγ (ἰδὲ ΠΟΙ τηδΥγΥ) ἴῃ [ἢ 6 
Ιοτά.᾽ Οἱ {τποπηϑδηϊηρ οἰένΚυρίω {ποιποαἀοτγη( οι 
Τιοηϊδίογβ ἃγα ποῖ ἀρτοοὰ, Μοβῖ οὗ {πδπὶ ἰδΐκ 1 ἴο 
βίην : “ ἰο οπα ψ ΐπ 6 ΟΒυγο ἢ." ΑΠπά 80 ὅτοι., 

δῖ., Μρροοῖι., Τιγίηυβ, Δηα Ἐδίιυ8, δηά {Π6 ργοδίογ 
ρᾶγί οὔεπο 1 δι ἘδίΠοΓβ. ΟΠ ογβ τοραγά [ἢ)]18 ἃ8 ἴ00 
σοηβηθά ἃ 86η86, Δηἀ ΘΧρΪἰ δίῃ : ““ Γαπιαϊπίηρ ἃ (ἢ γὶ8- 
ἴδῃ ; ΟΥ, ““ 80 88 ποῖ (ο νΙοἷαία {Π6 ἰδὰνν οἵ (σοά Ὀγ ἔοι- 
ὨΪΟΔΙ1ο1}).᾽᾽ Βυΐ {6586 ἴνὸ ἰαϑὲ Ἰηςογργοίδι οἢβ 8Γ6 
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αυϊία νἱάς οὗ (ἢ6 τηγκ. Αμά {6 ἤγϑβέ :ηἰορτοίδ- 
[ΟΠ 566 1}8 ἴο Ὁ6Θ ἴοο [ἰτηϊ6α : γοῖ 458 [ἢ6 ΘΧργοβϑίοῃ 
δῆ ΟἾΪΥ τηθδη ““ ΜΠ ἃ ῥτοροῦ διἰΐθηιίοη (ὁ ἢ ῸΓ 
ἀυζ:65 ἀπά ΟὈ] σ (ΙΟΠ5 85 ἃ (γιϑίδη," 1 τὰ ἤδΥρ 
Ὀδθη ποδὲ ἱῃουηθαπέ Οἡ Πα [0 δνοϊ ᾿πΔγγυϊηρὶ 8ῃ 
ὑηροίονονῦ. Βοϑιάθβ, 'ὰ ἢϊβ βδεσοηά ἘΡί8β:16, 6, 14:; 
6 Αροβίϊθ ὀχργθϑϑὶυ ἰογθ!ἀ8 (ἤθη ἴο ΤΉΔΓΡῪ μη- 
Ὀο]ονοῖβ. μοῦ 1Π6 ποΪ6, [ἢ6 56η86 ἢ45 ὈΘΘῺ πιοεὶ 
5418 οςογ Υ ἀηή ὈΓΘΗ͂Ν οχργοϑεθα ὈὉγ ΤἬὭθοΟά. 1η ἔριΓ 
ΨΟΓΩ8 : ὁμοπίστιο, εὐσεβεῖ, σωφρόνως, ἐννόμως. ΤὨΘορῆ. 
ΜΕ] ΟΧΡΓΘβ968 ἰῃ6 δοοοηά ματὶ οὗ (π6 ἀυίγ {δ|8 : 
μετὰ σωφροσύνης, μετὰ κοσμιότητος, ἐπὶ παιδοποΐᾳ καὶ 
προστασίᾳ, μὴ ἐπιπωθείᾳ ἐπιθυμίας. 

40. μακαριωτέρα δὲ ἐστιν ἐὰν οὕτω μείνῃ. Τῆς 6χΧ- 
Θυϑίο μακαριωτέρα ἐστιν 18. ἃ ῬΟρυΐΪδΓ ΟΠ6 ἴῸΓ “1 

1} "δὰ θοιίον ΤῸΓ [ον (48 νϑγ. 88,) ἀηά {Παὲ 1 {6 
ΓΟβροί8, δηά ἴ0γ [Π6 ΓΟΒ5οη8 ἄθονθ βιρρεβίθα. ᾿Εὰν 
οὕτω μείνη. ΤΠ18 ΘΧρτθϑβίοη 15 β πη ῖϊαῦ ἴο [6 καλὸν 
ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι αἴ νοΓ, 20., 58ρηιγιηρ : “1ο θ6 
ΟΓ ἀθορ ας 8ἦ6 ἴδ, τοιηδίη ὈπΠιηΔΙΙΘα :᾿Ὁ 10 ὈΘΙΠ, 
δονγθνον, διιρροδεά (48 Οτοί. βυρροβίβ) {πα 5ὴ6 σϑὴ 
Ῥτόδοσνα ἢ ογβ6  Γ ρα ΓΕ. 

40. κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην" δοκώ δὲ κάγω πνεῦμα Θεοῦ 
ἔχειν. 11 ἰ5 1ῃε δἰιποβῖ υηϊνογεαὶ ορίπίοη οὗ Οοπημηθῃ- 
ἰδίοτϑ (πὶ 1Π6 ἴογπὶ δοκώ ἔχειν 18 8 ΕἸΏΡ δίς πιδίοσὶξ 
Θχρτοϑϑῖνθ οὐ (11 ρογβϑυδβίοῃ δηᾶ οογίδιηἰγ." δῸ 
Οτοῖ., ᾿Ἰϑοϊαῖοσ, Βοζα, οὶ, ΥΌγ, Ῥγ]ς, Ὠοάάτε., 
8Δη4 Μδεοκη., νῆο δάάδυςο βανοσαὶ Ὄχδιρῖθ8 οὗ {Π|18 
86Ππ86, Ὀοῖἢ το πὰ ϑογιρίυγαὶ δηά [6 (4851. 4] 
γιίοτβ. Βὰὺϊ 1 δϑβϑθηΐ ἰο ϑδίδάθ, {πὶ “ τῆ68 86η86 οὗἔἴ 
δοκεῖν ἀο68 ποῖ, ἴῃ 80 οὗ {Π686 ᾿ῃηϑίδῃςεβ, 80 Οἰ ΘΑ ΣΙΥ 
ἀδποίς ἃ ςαγία μέ, 85 ἴο τηᾶΐα {ποτὰ τηδίϊογ οἵ 1Π419- 
ρυΐδ0]6 δυΐμονγ." ““ Βυΐ ονθῃ 1 11 ψεγο 80 (0Ὁ- 
ΒΕῦν 68 6), ἔπ6γθ 18 γε ἃ αυθϑίοη βοίπεγ {Π6 6011- 
ἰοχί ἰϑαάβ τι ἴο {Π|6 84π|6 τηἰαγργθίδιοη οὗ 1{ ἤογο: 
Δηᾶ, πού πϑἰαπάϊηρ (Π6 στοαὶ πεῖρῃς οἵ ορίπίοῃ ἴῃ 
ἴλνοιυν οὗ {18 8686, 1 18 ΡΓΌΡΘΓ 10 σοηϑίάσθν ψῆἢδί 

ἘΠ Ναν Τμεοάογεῖ ρΌ68 80 ἴδλγ 88 ἴο 88 Υ {πδὶ (ἢ6 σνοσὰϑ ἱτωροζί 
“ΤΏΉδ86 ἀγα ποῖ την ὑγοσάβ, Ὀαΐ ργοςοοὰ ἔγοτῃ ἴΠ6 στδοα οὗ ἰῃ6 ΗΟΙΪΥ 
ϑρί εἴς, τνῆοθ6 ογρϑη 1 8η}.᾿ἢ 
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ΤΛΔΥ Ὀ6 υγροά δραϊηβὶ ἰ. ὙΤῆα ψογὰβ κατὰ τὴν ἐμὴν 
γνώμην ἀο ποῖ βιιρβᾷεβί δῆγ 1468 οἵ Δ05ο]ΐο, 1π|8}}10]6 
᾿ΑΒΒΌΓΔΏΟΘ ; δηὰ 1 {6 Αροκβί|6 "δὴ ψ ϑῃθα ἰγ18 ἀθε!- 
βίοῃ ἴο γϑδῖ ὑροῦ δβδιιοσῖῦ στουπή, ὈΥ 8ῃ ϑρρθδ] (ο (ἢ 
οεεγίαϊπ ορεογαιοη οὗ τ ϑρίτιτ, 1 ΔρρΘαγβ {η}1Κο]ν 
τὶ Πα ψουϊά πᾶνε δχρτγοβϑβεὰ 11 Ὁ ἴΠ6 διηθίσυου 
Ρἤγαβδα δοκώ ἔχειν. δῖ. Ῥϑυὶ, ἱἸπάεθα, (πουρὴ μ6 πδὰ 
ΠΟ ἄουδε οὗὨ "15 ἀσίουπη πδίοηβ δηά ἀϊγεοί!οη5 Ὀοίηρ; 
σοπίογηδυϊ!α τὸ {π6 ψ}} οὗ αοά, γεῖ πῖρὰϊ ποῖ 6 
ΦΏΔΌΪοα υποαυϊνοςλ!]Υ ἴο ἀθοίαγα [ἢδὲέ ἢ6 νν88 βρβθαῖ- 
ἱπρ ἔτοπι ἱπιηχράϊδία ἸηδρΓαίίοη. ΤΠ6 σι ο]6 βυ]θςεῖ, 
᾿πἀ 6648, ἀρρϑᾶγβ ἰο ὃς ἰγοδιθα γαῖπογ ἴῃ {ΠπῸ ἰδησυδρα 
οὔ ρῥγίνδία Ἰυάδρηιροηΐ, (πῃ οἵ αϊνίηθ δυςῃογ ; 866 
Θβρϑοίδ! ἢν νογ. 6, 10, 25, 8ὅ, ψ τ (06 ποῖθβ8 ὕροη 
{Π6π|. 6 ργοβθηΐ οἰδιι88 πᾶν 6 γεηἀεγοά : “ ᾿Απά 
Ι ἐνιιδέ ἰπαλ 1 αἰϑοὸ (ογ, ὄονθὴ 1) ἤᾶνα {Π6 β8ριτι|ξ οὗ 
Οοἄ. [1 δηΓΓ ον ἀρτοθ ἢ (ἢ15 Ἰυάιοίουβ (Οπι- 
τηρηίδίοῦ οὐ ἴδε ρϑηθγαὶ ἔογος οἵ ἴΠ6 Ὄχργθββίοῃ, 
Ὑ ὮΙ Οἢ 866 18 [0 ἢᾶνα ὈΘΘΏ δ᾽ τ] Αγ υπαἀοτγϑίοοα ὃν 
ἽΠΘΟΡὮΥ!]., 4130 ΟΥ ΟὟΓ νϑηθγϑῦ]ς ΕἸ ρ] 158} Τγδη8- 
ἰαΐοτβ, δηά Ὦγ. ΗἩδιπιιηοηά. δληά 80 ἰΐ 18 ἴδκρη 
ὉΥ Κοβθηῆι. [πάοοά, τῃ6 ρἤγαβε κατὰ τὴν ἐμὴν γνω- 
μὴν ουὐσίι ἴἰο ἢανα ργδνθηΐεα ΔΥ ΠΒΑΡΡγΘ Θηβίοη 
οὔ (6 Αροϑι16᾽ 8 πῃηθδῃϊηρ, δίῆσα ἰΐ 18, ἃ8 Ῥαϊαϊγοὶ 
ἘΓΌΪΥ ΓοΆΓΚ8, “ [ογαναΐα πιοάαϑι! ᾿πἰ γργοίδης}8 βιιιπι 
ἀκ δ᾽!αυὰ τὰ 1υαϊοίυπ ς"ἢ οὗὨ νΠοἢ βανογαὶ οχϑηρ]68 
δῖο φίνοη ὈΥ {Π6 ΡΠΙΠΠοΙορίοδὶ (ὐοπηπηδηίδίογβ." 

4 [ἴῃ γχεΐξεγοηοε ἴ0 (᾿ΐϑ ρῃγδβε, γδυδε δδ6 ἴδ (οἰ οννΐηρ, ϑεμδὶυἱς 
ΓεΙΏΔΓΚὸ: “ ἴη [6 τηοϑὶ δηοίοηϊ ἰἰτθθ, ἰμουα Ῥο οπἀδανουζοὰ ἴὸ 
ἀεξεηὰ οεἰἰυπογ δὰ τρορκεῦυ (οοιηραγα 3ογουιμα ς. δον. Ορρ. Τ. 8. 
Ἑὰ. Ετγδβδῃ. δηὰ Τεγίυ}!. ἀ6 Μομορβῃι. ο. 8.), τηδάθ {ἰδ ΟΠδρίογ 
τοεῖγ ρταπὰ ἔογίγοδθ, ποὶ Ἵσοηδίθεγίηρ παῖ {π6 ραγέξοκίογν,ἡ ἐΐπεθς ἰὼ 
φι ὨΟἢ 8}} (})158 τυῶϑ τὶ τἰδπ τηυδί 6 Πα ἴῃ νΐεν,, δπὰ {παῖ {ἢ ΔΙ ροδί]ε 
Ἦδγα ἀοεβ ποῖ 80 τυ ςἢ ρίὶνα ψεπεγαί ρμτεοορίε γοτιαἰηίηρ ἴο ἴΠε ἀος- 
«τίη οὗ (ἢ γϑί (ςοιρατα 1 ΤΊη. 4.), 88 γβί ον, οἡ δοοουηῖ οὗἉ ἢ ς8- 
Ἰδυ ιἶ68 τυ ῖς ἢ ἱπιρεηάεδα, ΟΠΈΓ ἐγίεπαΐψ αὐοὶοε, 80, Ὠοννονεσ, τἢαὶ 
δΥΕΣῪ ΟΠ Βμουϊά ὃ6 δἷἵ ἰἰθεγὶγ εἰἴμογ ἰο ἔοϊϊονν ἰϊ, οΥ ποῖ." 

Τῆυ8 4150 9850 16 ΠΑΓΑΡΏΓΩΘΕΘ: ““ Ἐπὶ ἴα αὐϊάεζῃ ὨΟΓΒ τὰ68 δοῃ- 
(ομα, 86 πα τορυάϊειΐ8 δοηιθηςίδπ) νἱγὶ, 4υἱ 88[18 δι μίαμι παδεὶ 
δοϊθηιἐδη), οἱ αὐιχὶϊο αἰνίηο σαυάει." 
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ΓΗΑΡ. ΥΠὶ. 

ΨΈΚΒΕ ἴ. περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων. 
ΓὨδ δὲ 18 ἰγϑηβίἶνε, δηὰ 89 ἴΠ6 δ6η86 οὗ οσὐδέογμηι. ΕΤΟΙ, ΥΩ 7. 

οὔ {δε ἐχργεββίοῃ περὶ, διθ. (5ε6 ποίβ οἡ 7, 1.), ἰξ ββου]ὰ βϑεῖὰ {πδΐ 
τῆε ΟοΥ πηι ίαπβ πδὰ, ἰη {πεῖν Ἰεϊζεν, οοηϑυ!οὰ [Π6 ΑΡοβί]θ ου ἴδε 
ϑυδ)εοῖ Οὗ Ἰἀοϊοι᾿ιγία. Οη ἴδε 86η86 οὗἨὨἍ 118 τνογὰ ἴ ἴανὰ ἱγεδιοὰ ἴῃ 
[6 ηοἷ: οὐ Δοῖβ 5, 90., το ννῆϊοῦ 1 δήᾳ (ἔγοση Κγαυ96), ἰπαὶ “" ἰϊ νυδὰ 
Οιϑ[ ΟὨ ΟΓῪ ΔπηΟΏρ’ {ΠῈ διηεἶ]68 τὸ πᾶνε βδουβοίαὶ ἔδαβίβ ἐπ ἐλ ἐοπιρίεε 
ἐπονηδο".5, ἴὰ ὨΟΠΟῸΓ ΟΥ̓ [86 αοαϑ. 80 Ηογοάοί. 1, 81. ὡς ἔθοσαν 
τε καὶ εὐωχηθῆσαν ἐν αὐτῷ τῇ ἱερῷ. Ἠεϊΐοαοι. 4. Ρ. 190. Υἱγρ:. 
“Ἐπ. 7. γ74. (ϑρεακίηρ᾽ οὗ {π6 ἀποίδηϊ Κίπα8 οἵ [εἴ π}} : Ηοο {118 
ουγία ει]. π), Ηδος 5801 }8 βεύδββ δρὺ}}5, ἢϊς δγίεἴϊθ οβϑοϑοὸ Ῥεγραίυϊδβ 
801} ρδῖγεβ δοηϑίδσα Ὡιθῆβὶ8β. (ἋὉε]]}. Νοοῖ. Αἰίὶο 12, 8. ὅϑροη. 
Μίδςε6]}, εὐυάϊε. Αἠτίψιῖο, Ρ. 624. ὕτ ϑασβιβισιῦμ ΒΑΟΕΒΕΝῚ ΑΝ 
ΒΑΆΒΕ ἘΤ 1180, ΕΥ͂ ΣΝ ΤΕΜΡΙΟ ΜΟΒΒ Ερυνακέντυκ. Απά ἰη Ψυάρ. 
9, Φ7. ἰὰὶ ἰΒ βαϊὰ οὗ ἴπ6 ΘῈ ΘΟ Ποιῖε85; ἴῆδί (ΠΟῪ ““ ννεηΐ ἰηΐο της 
ἤουδο οὗ {πεῖν συὰ, δῃὰ ἀϊὰ εα δηι ἀτίηκ.᾽" 

5866 ΣΟΓΘ ΟἹ (Π͵5 βιυ0)6οἴ ἰη ἴπὸ Ττδοῖ οἡ ἴΠ6 [,ογα 8 ΘΌΡΡΕΣ, ἐπ: 
)7οἰμεὰ ἰο ΟσυάνοΥί᾽ 5 1ηἴε]}. ϑυβίεη. 

Τῆδί 40] ἴδαβίβ νγεγα δεϊὰ ἴῃ (ἢ6 [δ ρ 68 ἴο ΠΥ {πΠ6 Ηδαι ἤθ 8 
ων οἀ (Πεὶν ἔγοηάβ, νὰ πα ἔγουι νοῦ. 10 ἃ 10,90 ἃ Φ]. Τοίδεδα, 
1 δϑοίηϑ, Οἢ γβί 8 ὑσοσα ἰηντο 4, δΘσαια οὗ νοι δἰἰϑηἀδά, ἀσδίγουϑ, 
88 δοκη. οὔβογνοβ, οὗ Ρτγεβεγνίηρ, ἴπὸ ἔγι ἀβῃ!ρ οὗ {Πππὶν περ δου, 
πηὰ, ρευμαμ8, αἴ ἴΠ6 ρεγδυλβίοι) οὔ (ἢ ἔβ]βε [εβοθοΓ8, ΜΠ0Ὸ οΔ]1εὐ ᾿ς 
Δῃ ἰπηοσεηῖ τοί ποά οὗ ἀνοϊἀΐπρ; ρΡογβεουτοη, "ἡ Νονν τ ϊΐβ τγου]ά, ἴῃ 
οοπηηοη δοοερίαϊἑοη, ἢϑνε βεετηξα ἴο ἱπ θ} Θρργοδδίΐοῃ οὗ ἸΔοϊαίτγ. 
Βυῖ ἰζ ἀρρθᾶγβ [δὶ δοῦηθ Ῥογβοῃβ ἘΚ Θὰ πὶ ἢ ἀἰα]οοι 81 δ. 01 εἴ168 
οἴ Οτεακ μῃ}]οδορῆν, αἰϊειηρί ες το γιέ [ἢ 8 μαγιἰοἰραϊίοι, οἡ {18 
διουηά [δαΐ 16 140] νγαβ8 ποῖ ἃ αοὐ, Ὀθαϊ ἃ πηεϑῖῈ βίοςϊ Οὐ βίοῃθ, δῃᾶ 
ἰηδῖ 1 (δ τον ορίηΐοη οὗ {6 ἰάοἱ νγὰβ νγεὶ] υπάεγϑίοοα, [Πθῖν ρδσ- 
ἰαΚίηρ; οὗ ἐοοὴ ἰπ ἴδε ἰδηρὶε σοηβεογαίθα ἴο ἰΐ8 ὙγΟΥ Πρ, οουϊὰ ποὲ 
Ἰηνοῖνα 8ηγ δοκηον)ερτηεηῖϊ οὗ ἰἰ8 φοάλεαά, δὰ ἰμεγείογα οου]Ἱά Ὀ6 
ὯΟ 5[:, Ὀεΐηρ' τεραγάθα ΠΥ 88 ἃ σοι: πο τε]. ὅϑ'.ο ἢ, ψγ6 ἰιᾶνϑ 
Τοῦ8Οη ἴο (Π]ηἶκς ἔγοπι ννῆδί 18 νυ τη ἴῃ 18 δηά (ἢ6 ποχῖ ΟΠδρίον, 
ὙΡΕΓῈ ἴἢ 6 ΔΓρ᾿αΠλΕ 8 σοπιποηὶψ ἐ8εα, ἀπά ρεγῆαρβ ργορουπααὰ ὈΥ͂ {Πις 
ΟοΥ μι 88 ἰῃ ἰΠεὶν Ἰεῖτογ τὸ Ῥαὰ. Νοὸν ἴμσ68ε ἴῃ Αροβί]β οοηξιῖεβ, 
ϑεθ 6 "Πυδίγαϊίοηδ οἱ (Π|8 ΟΠαρίοῦ Ὀγ ϑίουτ, ἔγοτῃ ννῆοτα ΟΒΘΏΠ,. 
αιοίεδ [ἢ6 Ο]Π]ονΐηρ; τετηατῖς ν» ἢ ἀρρτοθαϊΐοα. “" Εοτίδβϑίβ δᾶ ρϑ 18 
(τ πι δίογιιη,, αυθ Ῥϑα]ο εἴ Αμρο]]οηὶ Δ μβεογεθαῖ, ΡῈ ἰρδαπι νεγὶ- 
ἰΔ118 ᾿ποηάε 8ἰι|}ηϊ, το] μοῦ αβεοίασπι ἐπ επιρεγαηιίδηι, υἱ ἰη 41}1}8, 
βἷς ἴῃ 60 εἴΐδιι ἀςβοχίτ, εἴ ἢ 0}05 μηγι}8 Ἔχρθι 1168 ρίυΓο5, ΡΟ οχ- 
ΘμΡ͵ο ποίΐ πη τηρίο νἱο πάτα) 1Δ0]}8 τηδοίαἰατγαϊῃ ΓΘΙ αι} 18 νθᾶ- 
Ῥ1ῦπ.5, νοὶ σις νοὶ δἰ πηϊσογι ἀομνὶ νϑϑοὶ βοϊογθηΐ, βοὶ βδοῦὶ οἷβ οἴίδγα 
Θρι}}}8 ἴῃ ἰά40}1 ου)υϑάλῃ ἀοἸαὗτο ᾿πίεγεβϑε ποη ἀπο ίδγεηί." 

Ιῃ ογάρσ, όννουογ, ἴὸ ἔα}}ν αηάἀογϑίδηα τΠ6 οτἱρίῃ οὗ [8 οοῃίγο- 
ΨΟΙΕΥ͂ Οἡ ἴπα ]αἀυϊοί γα, ἱξ νν}}} Ὀ6 ῬΓΌΡΕΥ ἴο 6 ἴηογα ρῥργοϊοιηά 
ΓΕΒΘΆΓΟΛΟΒ ᾿ηῖο 26 νν 8) Απαυ ἴε8 (ἤδη [86 Οοτητηθηϊδίουβ Ὦανα ΔῺΥ 
οὔ ποι ἀοπο. ΒΗδγα ἴπ6 ἰεαγηθά Ἰαθουτθ οὗ δοιιοείίρ;. ἴῃ Ὠἷἰδ Ηογ. 
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Ηδεδ. οομ6 δΕΔΘΟΏΔΌΪ ἴο ΟΌΥ δἱὰ, Ὀυϊ ἴο ννβ ἢ 1 Δ ΟἿΪΥ τέο ΤΥ 
Το ε 8. 

Ἐτοῖὰ {ππε86, ϑοδβοείίρεη (Ὠΐη 5, τυ} ἀρρεδῦ τἢ6 σεαδοπ ἦν {πα 
Ἀροβι]δ ἴδ ἱγεδίεα εο Ἰαγζεὶγ οὗ ᾿ ἀοἰοι γίβ, παπνεὶγ, θεσδλῦϑε οἵ ἴδε 
ονεῦ βου ρυ οδὲγ οὗ ἴῃς εν (μγριΐδην, δά (Π)6 ἐχοεβδῖνα ἐΐθεπος 
εἰαἰπικὰ Ὁγ Οφης 6 ΟἸὨ γι διφηδ, ννυῦο τυνουἱά ἠοῖ ΓΔ} ἰἴο ὃθ6 νεσγ οβξεη- 
δὶνϑ ἴο ἐδ ἔογωιοῦ, αηὰ σδῖι8ς ἀἰφρυίῖεβ διηοηρ [Πεε. 

ΕἾΝΑΙ, ἰὰ οτάογ το {π᾿ [}} οριηργεδεηδίοῃ οὗ (6 ἀἰδῆου κυῦ- 
Μεα,, ἐξ ἰφ ἀεδοίγαυἷο ἴο Κηονν {πε ορίηἱοΒϑ οὗ ἴΠπε απέϊεαίς. ΓΒοβε οὗ 
486 Ογεεῖς Ἐδίδογ τθδὺ ὃὕ6 ἰοππὰ ἴπ ϑυΐοεγ᾽» Τῇεβ., δηεὶ οὗ ἴῃς [δἰ 
οδοο ἴῃ Ῥείϊανίιο᾽86 ΤΏεοΪ. όμῃ. Αηά δεγὰ ἵ πηιιϑὲ ἐαρϑοῖδ} !γ Ὠοϊίος 
8 ἰοπᾷςξ δωᾷ ᾿ῃϑϑί εγν ἰμιγοάυοιίοη ἴο ἴΠ6 ΒΟΠΉΥ οὐ τἰι}8 ἔγϑιὶ νεῖες 
ὉΥ ΟΠνγεοδίοω, ἴο νυν ἢ 1 οΔἢ ΟὨΪγ γόξεν ἴπε σεδάθσ. ὙΠῸ ἔοϊ!ου- 
ἑπρς οὐδεγνδιίοηθ ἔτοιιι Τ᾽ ΡΘΟρΡὨγ]δοῖ δε, ποίνενεγ, οπἰοῖγ ἐουπάεά 
ϑρου ἰΐ, δινὰ δϑεγνα δ ηοω, “Ἦσαν τινες καρὰ τοῖς Κορινθίοις 
σέλειοι, καὶ εἰδότεε ὅτι τὰ εἰσερχόμενα οὗ κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ 
ὅτι τὰ εἴδωλα, ξύλα καὶ λίθοι εἰσι, καί οὗ δονανται βλάψαι, ἀδιοφό- 
ρωε εἰσήεσαν εἰς τὰ εἰδωλεῖα, καὶ τῶν εἰδωλοθύτων ἐνεφοροῦντο. 
“Ὅρωντεε δὲ τούτονς ὅτεροι ἀτελέστεροι, εἰσῥεσαν καὶ αὑτοὶ εἰς τὰ 
εἰδωλεῖα, καὶ εἰδωλοθύτονν», οὗ μετὰ τῆς αὑτῆς γνώμης, ἀλλ᾽ ὡς τῶν 
«εἰδώλων τιμέων ὄντων, καὶ ἀξίων θυσίας δέχεσθαι. Τοῦτο εἰς δῆλον 
ὀκόένησε τὸν Παῦλον, ἅτε καὶ ἀμφοτέρονε βλάπτον" τοὺς τῷ τελείονς, 
ὧε ἀπολαύοντας τραπέξων καὶ τοὺς ἀτελεαιε ὡς ἐαὶ εἰδωλο- 
τρίαν ἀλβαθλ θα ὑρίμ Σπεύδει τοίννν διορθώσασθαι τοῦτο" καὶ πρὰς 
φοὺε τελείους διαλέγεται; ἀφεὶς τοὺς ἀτελεστέρονε, ὅπερ ἔθος αὑτῷ. 

1. οἴδαμεν ὅτι πάντες γνώσιν ἔχωμεν. ΤθοΓγο ἰιᾶ5 
θεαθῇ δοῦια αἰβουϑδίοη γαϊβθὰ ῶἃ8 ἴ0ὸ (6 ᾿ῃςογργοία- 
Ὅοῃ οὗἁἩ ἰῆ686 ψοτγάϑ8, δηά [Π σοηβίγυςσξοη δηἀ ρῦπο- 
(υδείοη οὗ (ἢ6 ἢἤγδι ουΓ νϑῦβ68 οὐ (ἢ18 αν θὰ Ι 
τγι5ὲ ἢοΐ οἴμἷς ἴο δάνογι ἴο δῃ ἤυροῖῃοβὶβ Ὀγουρσὰί 
ἐογνατὰ δ. βανεγαὰὶ πιούδγῃ Οὐοιημηρηίδίοεα, ψΠιςοἢ 
Ῥγοΐδβϑβεβ ἴο γεπῖονα (Π6 αἰΠουΥ δηαὰ οὔβουτγ ἰηῃ 
ν᾽ ὨΙΟἢ (Π18 Ράβ888 98 15 ἰηνοῖνεα. ΑΡρ. ΤΊ] οΐβοη, Βρ. 
Ῥραγςς, δ εῖβ., δλν., Μαῦκ., Νορβ8., Βόβεη,, Κσβιιβ8, 
δηα πιοδῖ γροθηΐ [ηςογργοίθγβ, σοηβιἤθγ ἴἢ6 ΟΣ 8 οὗ 
νοῦ. 1. οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχωμεν, ἃ8 Δ ΟχίΓγδοϊ 
ἔγοιῃ {{ὸ ἰθίίεσ οὗἩ {π6 (ον ῃιδῆ8, ἴο ψὨϊοἢ (86 
ἈΡοβί]6 απδιυοῦβ ἴῃ {1Π6 [Ὁ] ον ηρ ψογα 8: Ἢ γνώσις, 
ὅς. Απῃὰ 80 δρϑίη δἱ νϑυ. 4---Ο. οἴδαμεν ὅτι----δι’ αὐτοῦ, 
ἴο ψῃιοῆ (6 ΑΡοΒβί]6 δῆβννοῦβ : ἀλλ᾽ ἡμῖν, ἕο. Απά 
Ἀρϑίη δἵ νοῦ, 8. βρώμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ--- 
ὑστερούμεθα. Το ψἢϊοῖ (6 ΑΡροβε]8 δῆβϑνοβ: βλέξετε 
δὲ μήπως, ὅς. “Απά 80 480 (8 Μαγκὶδπά) αἱ 
Ὁ.06, 12 ἃ 15. 7, 1. 10, 928. ἴῃ 41} ψῇϊοἢ τη6 ψοσγάβ 
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οὔ ἐπ Οὐχ ἰδηβ ὁθαπὶ ἰο 6 τϑιηηδγκθαὰ ὑροῃ.᾽ 
(Βυῖ βθὲ {π6 προίβ8 (ἢθγθ.) 

Τῆιβ (Β6Ὺ πᾶκο (6 ἔοτοΓ ραΐ οὗ {π6 οῃδρίεσ δ 
Κιπά οὗἁ ἀϊαίοσιια Ὀοί να η (Π6 (ΟΥΙΠ 45 δηα δέ. 
Ῥαὺὰϊ (ποῖ πιυσῇ ππ||Κα (πὰς Ὀοΐνψοεοη (ἢ6 ΜοεΙϊδη8 
8η ΑἰΠοηϊδη8 ἴῃ (Π6 ΗΠ Βοοκ οὗ Τπιουα 65). 
Νοῦν {{|8 Ὠγροίποβιβ ἄθβθγνθβ {Π6 ῥγαΐβ6 οὗ ἴῆρο- 
Ὠσϊΐίγ, ΔΠἃ 185 ΔΌΪΥ Βυρρογίοα Ὀγ ἰῃ6 ἅθονθ ἀϊβ8- 
πηρσι δηθὰ Οἰὐίςοθε θὰ 1 ἢἥπά ποίδίηρσ ἴο σοπῃ- 
ἰδηδῆσθ 10 1η 16 δηξθηΐ (οπηπιδηϊδίοιῦϑ ; δη6, ὑροη 
186 ΨΠοΪΘ, [Ὁ Β66 π8 ἴοο δο]α ἴο θ6 βαίοϊυ δάορίοά, δηά 
ἰηἀορά ὁ ᾿ἰοδάβ ἴο ἤβῶογθ ἃ" συ} 168 (ἢ8η 11 ΓΟΟν 68 - 
88 ΤΩ Ὠοΐα8Β Μ]Π} βῆεν. ΝΟΙΙΠΟΣ 18 10 πεοθϑβαγῳ. 
ΤΒΘΓΘ ΔΙῸ ΤὨΔΏΥ 810||1ΑΓ]}Υ ΟΘΟΠβίγι οἱ θα ραββαραβ ἴῃ 
1Π6 Ἐρίβε16 ἰο 6 Βοιηδηβ, ψ μι σἢ βοπλθ ν]βοη γΥ [π- 
(ογργοίοσϑ ί(ἤγον 1ηἴο (Π6 ἔοτπι οὗ ἀϊαϊορυο : τοι ἢ 
ὈΥ {Π6 πηογα ἡ] οϊουβ ([18 Ρ]Δῃ 158 δἰπγοβί Ἰανατίαίηις 
το)θοίοα. 
Ι {86 ψοτὰβ πον Ὀδίοσο υ8 γα μανα οηΐγ ο ἀνοϊά 

ργοδδὶηφ ΟἹ ἰῇ βιρηιβοδλίίοῃ οὗ οἴδαμεν, οἡ νἀϊςεΐ 
1π||6 βίγοϑβ 185 1414 ὉῪ (6 Οατοοκ Οὐοπιμπηεηίδίοτγβ. 
(Ἐουϊηδηΐι8, ΙηΠἀ 6641, ρά3563 10 ΟΥΟΓ δἰίοροίηοσ. Τὸ 
ΤῺ6 1ἴ δθοη8 Θαυϊναϊθηΐ ἴο, ““1ἴ 15 σογίδιη δηΐ [1η6|5- 
Ρυΐάαθ]ο ;᾽ “1 15 8ι δοκηον]θαροά (τυ. ὑπ 
Γρβρεοί ίο {6 πάντες, ἴἴ 18 ὈῪ ΟἨἸτγγβοβίοπι σῖρῇῃι} 
φοηϑίἀογοα ἃ5 θιμρῃδίοαὶ ; 4. ἃ, ““ψ ᾿ᾶνα 411 {Π|85 
Κηον]εάρο (οὗ [Π6 π}}}Π|} οὗ 145, ὅζο.), Δηα ποΐ γοὰ 
{86 τελείοι οηΪγ." (δο ΤΠΘορἢγ]αςΐ δηά (Ἰ ευπθηϊυ8.) 
Ηδ τϑιηδγκϑ, ἴοο, οἡ ἴπ6 δαάγθϑβ βϑῆονψηῃ ὉΥ ἰῃ6 
ἈΑΡοϑβί6, ψῇῆο ἀο68 ηοΐ 840, “1 αν {π18 Κηον)θάρα 
ἴῃ σοϊμηηοη Ψ|Π γοῖ ;" Ρυΐ “τ06 αἰΐ Ἦᾶνθ 1᾽᾿ ἸηΘδηϊηρ; 
ἐδ σοπογαϊέψ ὁ" Οἠνδέϊαης, ποῖ ᾿ἸΈΘ γα} ν 81}. 
ΒΥ γνώσιν 18 τηρδηῦ ἃ Κπον]εαρα οὗ [6 ἰηδίτογβ [ἢ 

αιιοϑι1οη.ἢ 

ἘΞ Ώγ, Μαδοκηίσηι, μουγανεν, {πηκ8 (παῖ 11}.}8 γνῶσις τῦᾶθ (ἢ6 
δταηὰ βεογεῖ, οὔ πε Κηον]εύρε οὗ νης 186 ἰηϊτιαῖοα ἴῃ ἐΠ6 ΗἨεδαί ἤθη 
τογδίθυοθ νοῦ Ἔχ ο ἸΏ ΡἾΥ νϑῖη, δηὰ νυ ἢ ΓΠΕΥ͂ σΑΓΟΥ ουηοεαῖεάᾶ 
ἤτοι (ἂς τηΐ4}6 αἰνὰ Ἰονεῦ γαῦΐ8. οὗ τη κιηά. Μδηγν (ον πίη 8, 
ἐβεγείογο, ρυβιχὶ α0 νι παι Καον]θύρα, επιγαοθὰ ἘΥΟΥῪ ορρογία- 
ΠΥ οὗ ϑμονίηρ ἴἴ, Δηὰ οὗὨ ἐχμγεβϑίηρ' (πεῖς οοπίθεηρί οὗ Ἰ(σ΄9. 
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Νο Οοιπιηοηίδίος ἢ88, 1 (πἰπκ, Ἔχργοβϑθα (ἢ6 ἱπ|- 
ρογί οὗ {86 βοηΐθῃσε 80 σογγθοῖυ ἃ5 (γα! υ5, (πυ58: 
“υοὰ κε(ἰἰηοὶ δὰ Ἰαο οι γία ϑογυπιαθδ Θβυπ), Π1ἢ]] 
δϑί ἤδοθϑβ8 υἱ νοβ ἀοσεδη, αυϊὰ ἢᾶς ἀς γα βϑηίθῆ- 
ἰυτη δἰῖ ; 8η πἰπι γα Ρ6Γ 86 510 ᾿ἰοϊυ8, δῇ 11} οἰ ἔι18. 
Νονίπηυ8 Θηΐα) ὨΟ8 ΟΠ 68 6}}}.3 Γοὶ βαΐ σΏΔΓΟΒ 6886." 
ΤῊ νν88, 8ἃ8 (πγγϑοβίομι οὔβογνϑβδ, πηδϑδηΐ ἴο ἢιπι- 

θ16 1πΠ6π|.0 Απά {ι|}|8 1π6 Αροβεῖ6 ἔο]Ποβ ὑ0Ρ στ ἢ 
186 ψοὶση τ ζηοπΊο, ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὴ ἀγάπη οἶκο- 
δομεῖ, ἰηϊγοάμιοοά (1 βῃοι! ἃ βθθῦλ ἔογ ρτγϑδίεσ οἴἶεςι) 
ΜΙ Ποιΐ δὴ ἀλλὰ, ΟΥ ΔΩΥ͂ 5:Π|1|8 ρᾶγιῖοϊθ.Ἐ ΤΤῆρο- 
Ρἤγ]δοῖ ΒΌΡΡ 68 πλὴν. Βγ ἡ γνώσις ([ δι βυγρτγιΖοά 
{π6 Ο(οιμμηρηίδίοτβ δῃουϊά ποῖ ἤδανθ 5660) 8 τηθδηί, 
ῃοί Κποιυίοάσο ἱπ ψοπογαΐ, Ὀυϊ {πῸ Κιηὰ οὗ Κηον οάρα 
μιδῖ βροκϑὴ οἵ; δἱ ἰϑαβὲ [[}18 18 δδρθοίαἰέψ τοϑϑηῖ 
Βοβοηπμ. οὔβοσνο, {πὶ ἡ γνώσις 8 ἴοτ αὐτὴ ἡ γνῶσις. 
«ον ἐλὶ5 Κπον]εάρο, τῃ6 Αροβιί]θ βδύ8, Φυσιοῖ, ἡ δὲ 
ἀγαπὴ οἰκοδομεῖ. Οὐ ψ οἢ ὉΠΊ6Ώ. ΓΟΠΊΔΓΚΒ : οὐ 
μόνον, φησὶν, ἡ γνώσις κοινὴ ἐστι καὶ φυσιοῖ ἀγάπης οὖσα 
ὦώρις, ἀλλ᾽ οὐδὲ τελεία ἐστι καθὼς εἶναι δεῖ. Ηδτα ἷἰ 

[.: Ὀδθὴ μοὶ] ποίοσϑα ὈὉγ Β6Ζβα, (παΐ ἰἤεγα 18 δῇ 8Γ- 
οἰ! δοξαγαὶ πηθίρθογ; (6 Κηονεαρσε 'π ααρδβιίίοῃ 
Ὀοϊηρς σοπηραγοα ἴο ἃ ΠΊ6ΓΘ ραεαϑίθροαγά ἰδυγιο, [ἢ 
Οἴδογ ἴο ἃ ΓΘ] δηὰ 580114 Ὀυϊαΐηρ. ΤῊ]5 πιοίδρθογ, 
πα 666, 18 νΘΥΥ ἰγοαυθηΐ ἰῇ οὐγ Αροϑβί[ε, δηά 1 5})8}} 
ἰγϑαΐ οἱ ἰξ δῖ ἰγρα ἴὴ (ἢς Ερίβ8116 ἴο {πΠ6 ΕΡρ6βίδῃβ. 

Ἐ ΤΉοδο γῆο ἔνα τεδα ἰωοηρίημδ, νν}}} γειπεθεν ἴπαϊ Ὧς ἴΓοδίϑ 
ΤΏΟΓΕ ἤδη Οὐδ οὐ ἴθ ροννεγίυ] εθξδοῖ ργοδυοοά ὉΥ τἢἷθ8 ἀὨγαρίηεθε, 
νον Πα ἴογπδ ἴ6 ἀσυνδέτον. (Οη νῆϊει δεα Εγηῤϑιὶ, ΓθοΒη. 
Ποῖ.) [Ιἢ πο δυΐποῦ διὰ ἱπβίδησο οὐ (ἢ8 ἥχυγε πιοτὲ ἔγεσυεηΐ 
(Ἔχοερὶ Αροϊϊςοη. Τγη., ννῆο αὐιοῦ δβεςῖ8 11), [ἤδη ἴῃ ΤΠυσγαϊάδε: 
φ ἢ οἢ} (1 τρμιαπῖθεῦ) ἢιἰ8 Ζοὶ!ιδ, ογ μαστὶξ, Ὠίοηγα. Ηδὶ., οἴδη 
δηα ὈϊΪΓΓΟΓΪΥ σΘ,ΒΌΓΟΣ, 

1 τ ΤΔΥ δϑότ βϑίγδῃρο (παῖ ἴΠς Αροϑίϊς δῇουϊὰἀ οἱ ἴδνε ὃχ- 
ΡΓΟβθ6 6 Ὠἰπηθε]  ἐθοϊε αἰδεϊποῖγ. Νοῦν (γε! 5 ἰδ [ἢ6 ΟὨΪΥ (οϊηηθη- 
ἴαϊοῦ 0 ἢδ88 μεγοεϊνεά 6 γεᾶϑυη. Ηἰΐδ ννογὰβ ἅγα ἴϊθδε; “"ἢὲε 
ἰοάυσίγιὰ νἀεῖΡ Αροβίοϊυβ ΠΟῺ δίδιϊί τ οχργοθδίαβα ἰάώ, αὐ ἴῃ τὰ 
διἰθη(ία οἶγοα ἰαοϊοιϊηγία σοηβίβίογεῖ, αυδηδάπιοαυπι νεσϑ, 4, το 
Ρτοροοϊίδην Γεδιι πη] 5 ἔδοϊι ; δεὰ δὲ} ] ον ἰδπίυηι) δοϊοητδη) {}}} 
ἴῃ γεῦυδβ (Γἰθυΐθθα : οἱ ἴδε οσοββίοης, αυἱὰ βοϊεπιΐα, δἱ ομασι[δἴοτ 
δα)υποίδη) ποὴ ἰιδὈθεδῖ, ἔδοι δ μαγίαϊ, Ὀὑσγενὶ φυδάδη) ἀἰϊρτοβδυηουὰ 
ἀοοεοκοί, εἴ εἰς (δοιὰ τηοπεοζεῖ, ἢε δοΐδ βοϊθηϊία ἰηβεηίοτν." 
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ΤἼδ δρρ)} δύ οη 18 ΟὈνΙΟῈ 8; δηα οἡ {8 6 τηοάθτῃ 
Οουμπγμοηίδίογβ ἤν ὉΠηΘΟΘΒΒΑΓ γ ἀ]δἰθα.Ἢ 

ῷ, εἰ δὲ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω, ἄς. ἴῃ δα ἰη- 
ἰογργοίδιο οὗ τἢθ686 ψογάβ [Π6 δηζθηΐξ (οιηπιοηία- 
ἴοΟΥ8 αν ἢοΐ Ὀθθῆ 80 8ι1006 8851} ἃ8 5114] ; δηά, οἵ 
1Π6 πιοάδγῃ οὔδ8. τηοϑί ἴ8Κ6 ὈΠΉΔγγδηΐδ Ὁ] 6 [ἰὈΘΓ 168 
Μ 11} [Πε. [ΚΏΟΝ Ποῖ ΔΗΥ͂ 066 ΨῈΟ [)48 αἰ β: 10 ΠΕ} 
βέθῃ (6 βοορα δηά Ἵσοῃπηβθοίίϊοῃ, ψῃ]οἢ Δρρθδγβ ἴο 
06 88 [Ὁ]]|ον8. ΤΠ Αροβίία δά ἴῃ {Π6 ργδσοθάϊηρ 
ΥΘΓΒ6 ἰῃίογσονθη 8 σΘΏΘΓΆΪ σΠΟΠιδ, ΟΥ πιαχίηι, ἰορθ- 
(Π6γ ψ ἢ (Π6 ραγέϊομίατ' ῬΘΥδοη. ἮΘ ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ πηθδηΐ 
ἴο ἰαΥ ἀοψῃ. δὸ Ὺλδγδ ἢ 866Π18 ἴο ἴανα ἰηἰοηἀοά ἴο 
ἔρον Ρ τΠ6 Ἰαίίοσ ὈΥ ᾿που!οδῦπρ ἀποέλον' πιογαΐ 
"παχὶπι, ᾿ Ὠϊοἢ, πουγανοσ, θεῖπρ' (88 ΒΟ ἢ 8.6 υ80.8}}γ 
406) ΘΧργθββθά ΨΘΓΥ βθῃθγα ν, πηυϑὲ θ6 ἀορβηεά δηὰ 
ἐπι θα ἴῃ (ἢ6 ΘΧρΙαῃδίίοη. Τὴ6 Κηον]θᾶρα βροόκθη 
οὗ ἰ8΄ ἀμπιαη κηποιοίοασε σοπογαϊίψ, ἀπ ὄν τἢαὶ οὗ 
ΤΟΙ ρσίοη, 88 ἔλγ 88 1 15 ἃ ὀγαποΐ, 0}; δοίοποο, δὰ ᾿ςοῃ- 
διάογθά ἃ8 ἃ τηϑδίζοσ οὗ ϑρεομέαΐίοη οἷν. Τα τις, 
{Πογοίοσθ, 88 πο σείθσεπςα ἰο Ῥαείενγ, Ῥϑι}]}, ΟΓ 8ΔῃΥ͂ 
οἴδογ Αροβί!β ἵν ΟΠ γγυβοβίομῃ ΒυρὈΡοβ68), Ὀαΐ 18 381ἃ 
ξεηπογαζίῳ οὗ 411 Ὠυπηδη ὑδίηρβ, α5 7 αϑ ἱέ αρρίϊε5. 

ΒΥ τῖᾶ ἰ8 τηδδηΐ “"8ΩΥ ὑσγαησῇ οἱἁἨ δβοίθηςθ ;" δηά 
ὉΥ δοκεῖ εἰδέναι, ““ ΒΌρΡΡΟΒ6Β Ὠϊπ56} ἰο ἐλῤλογοισλΐῳ ἀη- 
ἀογβίδπα." ΟΥ̓́ πίτῃη 1{ 18 8814, οὐδέπω, ὅζο. [ῃΠδὲ ““ ἢ6 
γοί Κποσϑίἢ ποιοῦ ἐλαξ ὯῸΣ ἀπῆν ἐλῤϊηξ εἶβθ, καθὼς 
δεῖ, ἃ8 [6 οὐρῶῖ ἴο Κπον 1, 88 1 ουρὶι ἴο 6 Κηονη, 
ἱ, 6. ρεγζεοξίῳ, Ἄοοπιρίεέοῖν. Ὕ δυοσῇ ἀρρθδγβθ ἰο ὃ6 
188 γι! Β6η86 οὗ [18 σηποηιθ σοηπογαῖϊδ, ἡ ἡ ΜΏΪΟΝ ὯΟ 

Ὁ ΝΟΩ6 οὔ (ποτὰ, 1 (Πίηκ, πανα Ἔχ ργεδδϑεα 80 το ἴῃ 80 βδοσί ἃ 
ΘΟ ρΩ88 88 ΤΠΟΘΟρὮΥΪ. (ἔγοτλ ΟὨΓΥ806.) 88 ἴο ονβ. Πλὴν, ἡ γνῶσις 
οὗ μόνον οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον καὶ βλάπτει, φυσιοῦσα καὶ 
ὀγκοῦσα τὸν ἔχοντα, καὶ διὰ τοῦτο ἀποσχίξουσα αὑτὸν τοῦ πλησίον 

᾿ μέλους, ἐὰν μὴ καὶ τὴν ἀγάπην ἔχῃ μεθ’ αὐτοῦ ἥτις ἀγάπη τοὺ- 
ναντίον οἰκοδομεῖν δύναται᾽ ὅσα γὰρ ἡ χωρὶς ἀγαπῆς γνῶσις καθαὶ- 
ρεῖ, ταῦτα ἡ ἀγάπη ἀνεγείρει καὶ οἰκοδομεῖ, πάντα ὑπὲρ τοῦ πλησίον 
ποιοῦσα. 
1 80 Τβεοάοτεῖ : Πολλῆς ἡμῖν δεῖ γνώσεως, καὶ ταύτην λαβεῖν 

τελεῖαν κατὰ τὸν καρόντα βίον τῶν ἀδυνάτων. 
1 ΜΗ (ῖθ ΟὨΘ ΠΙΔΥ ρα γα }16] βανεγαὶ ργοπουποθᾶ ὈΥ ἴ86 δηίίεης - 

ΨΟΙ,ΥῚ. 1 
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Το ποιθηβ 86 ἴο 6 βουρθί, ΠΟΥ ΡΕΕΥ Ἐχοθρίοηδ 
ἴκθῆ. Αἱ {6 β88π|6 {{π|0,)| ἴῃ6 ζῃοπια [85 8 δρίγι- 
ἐμαΐ Δρρὶ!οδίίοη ; ἴῃ ἰαγίηρ ἄοψη νοῦ, Βονανοσ, 
ψῸ τηὴυδῖ ΚΟΘΡ 85 οἴοβα ἃς ροδδῦ!]8 ἴο {π6 πδίιγαὶ 
86η86. [1 158 (ΠοΓαίογα ὑπυναγγδηίαῦ!α ἰο δερρέψ, ν τῇ 
ΒΟΙ16, “δη( ἰδές ποῖ σμδγιγ." )ε πιδὺ υπάεοτβίδηα 
{πΠ6 Ῥϑιβοῦ ἴῃ αυδδέοη [0 ὃδ6 8 δεκησισόφας, γγῖ]0 18 
νδὶη δηά ροίμΙ οὗ μἰβ Κηον]οάρα, δη6 γοϑἕβ 1ἢ 1, 
νου ἀρρὶ γίηρ [ἃ ἴο ρῥτγδοίίςθ, ὈῪ ἐς ἀϊϑοθαγρα οὗ 
.γ18 ἀυιεῖ65 ἰο αοἀ δΔηά τη, δῃὰ ψἢο {πογοΐίογο Κηον9 
ΠοΙΠίηρ Ρογίδοι Υ οὐγ ργδοίςα!γ. ὍῊη18, πα δορά, 18 
βιιρχχεδίε(ὶ ΒΥ ἐδα δηι ῃθεῖςα] οἰδυβα εἰ δὲ τις, ὅζα. 

8. εἰ δὲ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
ΤΠδ 86η86 οὗ {Π18 οἶδυβο, νοὶ! 15 ΒΟΙΏΘΥ ἢ δὲ 6, 
15. δ68ῖ ἀδίογην θα ὮΥ {6 ῥγεσδαίηρ οὔθ, ἴο ψἢϊο 
1 δΏϑο 5. (ΟὐΟαλπθηΐϊδίογθ, ἤούουγ, 8Γ6 ποῖ ἀστοοὰ 
885 ἰο ψῆδι (ἢδί β86ῆη86 15β..Ὀ Μοβδὶ ιοάρθσγῃ, Ο658, 85 
Οτγοῦυϑ, (το 9, Οδίακογ, απὰ 1.6 (Ἰοσςο, δηὰ 8150 
βο!α ατοοῖ Εδίῃογβ, ἂρ. ϑυ!]ς. 1,. 704. δηὰ Τἠροάο- 
Γαΐ, βυρροβα 8ἃπ δηί-Δ 8. 8515 ἴῃ ἔγνωσται, Δ 1ηἴοτ- 
Ργοὶ 1ἰ, "915 δοκηον)οαροά, ἀρργονθὰ οἵ, ὑεϊανοά, 
8Δηἃ ἱανοιγοὰ Ὀγ ἰωι;" δβ Μαῖίί. “, 47. “1 πδνοῦ 
ἄποιο γα 3" δπὰ οἴδσῃ.- Απὰ 580 δεβίθειβ. [χ. ἴῃ ν. 

ΔΑΡῸΘ, δ01Ὼ6 Οὗ ννῇῖολ ΓΑᾺῚ πᾶνε ὑὕξεὴ ἰὼ {με τπὐϊδὰ οὗ {ἰΐπ Αρορίίε. 
Ὁ εἰδίεΐη ἤετε δἀάυσεθ πυιπεγοιι9 ραϑϑαρθα ἔγοηι ἴῃ (Ἰκβδῖ αὶ τυ γί(6Γ ; 
85 Ῥίλυϊ. Τηίηυσι. 1, 4, 162. (ἰς, Αςβά. Ο. 1, 6. “ Ηἰς ἴῃ οὐηίδυ3 
ἔετε ϑβογιηοηΐϊδυδ, φαΐ ΔΌ 18, φυαὶ ἰἤππὶ κδυάϊεταης, ρεγϑογίριὶϊ νατίὰ 
οορίοϑὲ δ ηΐ, ἰἴα αἱδρυϊδι, υἱ πίδ!! Θά θνηιοῖ ρμδθα, γε}! αἰΐοθ : ᾿ὐδπὶὶ 
86 30ἶγε ἀϊσαΐ, ηἰδὶ ἰὰ ᾿ρϑιτ ; δοαι6 μγεδβδίωγε οδείεσίβ, φυοὰ 1}, χυα 
Ὠδβοϊδηϊ, δεῖ 86 ρυϊοηῖΐ, ἱρ66, 86 ὨΪΠΐ 8οῖγε, ἰὰ ὑηυπιὶ ϑοϊαϊ ; οὗ 
ΘδΙ406 ΓΕ) 86 ΔΓὈ Γατὶ δ ΑροΟ 6 οπγηΐυιη δαρίθηςἰβϑί πη λ 6586 
ἀϊοίαπι;, φυοὰ δας εϑοεῖ τὰ δαρίεπίία, ποὴ δευξιγανγὶ δοῖτο αὐυοά 
ποδοὶαῖ. Ουδ οὔτ ἀἰοογοῖ οομοίβηϊεσ, εἴ ἰη εἃ βερέθηςἑδ ρογτηδβε- 
τεῖ, οπηηΐδ 6)0}5 ΟΥδίΪΟ ἰυτ ἴῃ νἱσγίπα ἰδυιδαπάδ, οἵ ἰῃ οοιηΐδυα Ὠοιηΐ- 
πἰθυϑ δὲ νἱγίυϊϊ διυάί τ) σἙοδονγίδηα δ οοηϑυιδοῦαδίιν, υἱ 6 ϑοογαῖὶ- 
οογυτ ἰἰὈγίβ, τηδχίπηὲ Ῥ]αδεοηΐβ, ἱπίο ἢ σὶ μοῖαδί.᾿ Ἰδοςοσ, Ῥδηδίῃ. 
τῶν ἀγελαίων σοφιστῶν, καὶ πάντα φασκόντων εἰδέναι. Ὠϊο ΟἸ7- 
βοεῖ, Οσ. 806. πάντα εἰδέναι φασὶν. Ερὶοῖ. 784. σημεῖα προκόπτον»- 
τος οὐδὲν περὶ ἑαυτοῦ λέγειν, ὧς ὄντος τινὸς, καὶ εἰδότος τι. ἴλιοΐλη 
(οἵ Ιδοογαίε8) ; καὶ τάντα ἐγνωκέναι" καὶ ταῦτα, δεῖ γὰρ οἶμαι δ' 
ἀληθὲς λέγειν, οὐδὲν εἰδότα. Ῥίαΐο ἐς ἔδρκρ. δ. οὐκ εἰδότες, ὡς 
ὅπος εἰπεῖν, οἵομεθα τὰ πάντα εἰδέναι. ἙΠεαιηϊδῖ, 18. 0. 16]. Αὐγὴοιά, 
ῳ, 864. ΤΠεορη. 92]. 
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817. Βυΐ {ῃ6Γα 18 ϑοπιθί ἱηρ ΝΟΓῪ ΠΑΓΒἢ 1 [ἢ}]}8 1η- 
τεγργοϊδου, δια {π||6 ἀργθοϑῦϊα ἴο (Π6 σοηΐοχί. [1 
ΤΏΔ 65 ἴπΠ6 ΑΡοβί[6᾽ 8 Ὀδ μα ἴοο πιυςἢ οὐ 8ῃ δοηϊρτηᾶ.- 
Βεβιά68, ἀγαπᾷ, ἴο ΨΏΙΟΙ ἰξ τυ Ὀ6 ἐλομσλέ ἴο τοίδγ, 
ἄοεοϑ ποῖ 80 πηιοῇ ΒΙΡΏΪΥ ἐουθ, ἃ8 δεγυο,"οὗτῳ (5, 
“ἩἨς {ἰδὲ ἸΙονοίῃ πη, Καορϑίῃ ΠΥ σοπηϑη ΠΏ Θη1}8 : 
δη4 6 (Πα ΚΟΟρΡΟΙ ΤῺ Ποπηπ)δηἠπιοηίβ, 6 ἰξ 18 
{πῖ Ἰονοιῖΐ πη6); ψΠ]οῆ οδεάΐθησο ἰης]υθ8 ἰους δῃηὴ 
ϑογυΐοα 10 ΟΌΓ ποίσήδομν, ἴον Οοὐ᾿β βακα, ἯγΠαί, 
ΤΠ 6ῃ, 18 (8 86η86 οἵ ἔγνωσται ΤΠδί 18 οί ΘΑΒΥ ἴο 
ΒΔΥ͂, ΟΥ, δί ἰεδϑί, ἴο ρηγουθ. 1 ἔογῃοῦὶγ (πουρῆῖ 186 
αἰ ΠΟ ν πιρἢς θ6 ΒιισΠ658(}}}Υ τοηονοα ὈΥ ϑΌρΡοϑ- 
ἴηρ; (Π6 οὗτος (0 τεϊαίβ ἴο σοά; 4. ἀ. “1 δὴν τηδη 
Ιονοῖ! αοά, Ὀγ πὶ ἀοά 15 Κπονη οὐ υπάογϑίοοά." 
ὙΗΙοἢ ψουἹα γοαυΐγο 8 ΘΠ Ρ 4518 (ὁ ὃῦ6 ᾿αἰὰ ὕροη 
αὐτοῦ, Δα ἔγνωσται ἴο 6 ἰηϊοτργοίθα, “ὈΥ ἢ πὶ 
(οη]γ) 18 σοα τπογουρἢϊν Κηονη, οΓ (6 αν Ρι"}ο56," 
ΤΠ τοάδ οὗἁ τηἰοσργοίδιίοι (ἢϊο ἢ848 ὈΘθη 8]50 
δαορίοα ὃγ Ῥεάγοο, ϑοδάτνιαρθ, ἀηαὰ Ῥγ]6) σεογίδί νυ 
ρῖναϑ ἃ ν ΥῪ ροοΐ 86ῆ86; θυΐ ψὨΘΙΠΟΓ 10 θ6 ἐῤθ 560η86 

᾿Ἰητοηάἀοᾷ Ὀγ τῃ6 Αροβίίδ τηδυ Ὀ6 ἀἠουδίεα. [Ιηπάἀθοά 
11 γϑαῦϊτοβ ἰ00 τηυσοἢ 80 δυ !ἸἸο0η, δηὦ 4068 00 πη οἢ 
νἰοἰοηὸρ ἴο {Π6 σοῃϑβίγῃοίοη : [ὉΓ (48 ΔΠΥ͂ ΟἣΘ νοῖβοά 
ἔη ατοοκ ᾿τογαίανο ψ}1}} ρογοοῖνθ) οὗτος τηυδὲ Ρ6 Γ6- 
ογγοά ἴο (ῃ6 βυν)]θοςί οὗ (ἢ6 ργϑοβαϊηρ οἴδιβθ6, τις. 1 
ΤΑυδί, {ΠοΓοογο, 8οαυ! 6806 ἴῃ δὴ [Ιῃ(ΘΓργοίδι οη 
ψὮϊοἢ, (Βουρῇ ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ τότ αἰ οι], ἢ848 (ἢ 6 
τους οΥὗἩὨ στοδίοσς γορυ δῦ γ, δηὰ 18 ἸΏΟΓΘ ΔρΡΎΘΘΟΔΌΪΘ 
ἴο {πΠ6 οοηίοχῖ, πδιηοὶγ, {Ππᾶὶ οἵ Αυρυβέίη, Β6Ζϑ, 
γγο], Ῥαγϑιβ, ΕἸδοῖίιβ, (1458, ϑοἢῃπάι, ΙοοΚο, 
ϑοδοοίίβοη, ϑοθυ]Ζ, Βοβθηῃ., Μδοκηῖρῃς, Νοββ8εῖι, 
δίαάο, δηὰ Κταιιβθ, Ψ ἢο 8.38101 ἴο ἔγνωσται, ὈΥ 8 Ηε- 
Ὀγαΐδηῃ, ἃ ΗἸΡἢ] βθη86, ν]Ζ. 15 πιαάδ ἰο ἔποιο ὈΥ Ὠϊπι : 
59 ἰδυρῶς ὈΥῪ πα; 8ἃ8 1 (οὐ. 19, 12. (8ἱ. 4, 9.) 1. 6. 
θεοδίδακτος ἐστιν. 118 18 Ποῦ ΟὨΪΥ ΠΟΘ ὈΥ δη 
δηϊίθης ϑοθο  δδὲ αρΡ. Μϑδι δ, Ὀαϊ, 1 ΒΟΠ]6 τη Ά80Γ6, 
Ὀγ ΟΠ γγβοϑβίομι, Τβοορην]αοι δηά (ξεουπιθη. Αἡ 

ἘΉῊΉς ἐχρίἰδΐηβ: γνωστὸς αὑτῷ καὶ οἰκεῖος καθίσταται' γνωστὸς δὲ 

. γενόμενος τῷ Θεῷ, γνῶσιν παρ᾽ αὐτοῦ λαμβάνει. ΓὨυδ νγ6 866 [)8 

ΕΣ ῷγῷ | 
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Θχδρῖα οὗ {πἰ8 υ86 οὗ ἐγνώσμενος 18 Δἀἀυςεά Ὁγ 
Κτγαυβθ (οὐ γδίπογ ϑοδ 41) ἕτοαι Ποιοϑί. ἀς (ον. 
ἐκ γὰρ αὐτοῦ τοῦτου παραδείγματος ὡμόλοόγηκε νυνὶ ὑμᾶς 
ὑπάρχειν ἐγνωσμένους. ἼΤῆ6 ρδβϑορα ἰῃ 808, 47. οὗ 
Ἐοἰβίκϑ᾽ β Ἐχ τίοα 15. ὈῪ δὶπὶ δχρίδιπθὰ 88 ρυΐ ἴος 
ἐγνωκότας. 

Ταδῖ (ἢς ἀθονο ἱπίδγμγείδίίοη ἰ8 ποδί ἀργθθβθΐα ἰο 
1Π6 Ἄοοπίοχε ἰ8 σογίδίῃ ; βίησα {πῸ ψογάβ ρ] δἰ ηἶν δῃ- 
ΒΆΘΡ ἰο καθὼς δεῖ γνῶναι. Νοῦν {Π6 ἔὈΓΙΙΘΓ ὨΘΝΟΓ 
Κπονβ αοἀ δηὰ ἢ 8 το]! ρίοη 88 ἢ6 οὐρὶηῖ, Βεγν: ον 
ἴο Ὠἰπη86 10 δηα οἴπογβ: {Π6 Ἰαίίογ 18. (γυ]ν ἰδυρῇΐ οὗ 
Οοά, [48 ἰΙραγηϑὰ (ὐοά᾽β γοϊϊβίοη δεὶρὶι, ϑίποα ἢ ἢδ8 
80 ἰεαγηϑᾶ ἰΐ 88 ἴο ργοάυοο [πα ἔγιι 15 οὗἨ (δὶ Κπον- 
Ιοήᾳε, ἴῃ Ιονα 8πη4 βογνίςσθ Ὀοίἢ ἰο Οοἀ δηά πηδῆ. 

4. περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδολοθύτων. [{ 15 ΠΕΓΘ 
Ψ611 ουεβογνοά Ὀγ ογβί. “ Ἐρδῃδίορϑὶβ οϑῖ βθηϊθηζι 
δηΐθ ῥγοροβίίῷ, ὕυπὰ οἰπὶ σοποθβϑίοηθ." Ἂηά ὈΥ 
Οτοίίυβ: “Οδηογα δ αυεάδηι ρτγϑίδίυβ, γοαϊξ πρὸς 
τὸ εἴδικον κεφάλαιον. Τἢδ ἔογοα οὗὨ (8 οὖν Θρδηδίερ- 
(ἰς8 8 1Ππδίγαϊο Ὀγ Εδρδμοὶ το Ἡδγοθοίυϑ. 

Τῆδ Αροβεὶα ον τγοίυϊαβ ἔσο αἀγβωπιοηία ὉγῪ ὙὨ]Οἶι 
[πΠ6 (οἰ δη8 ἀοίδησοα {Π6]Γ ορίηΐο 848 ἴο 188 
τῖρῃς, οὐ Ἄχουβοὰ [Π6 ομδέοηι, οὗ οδϊηρ ἰαοἱ-πηθδίϑ: 
{ῃ6 ̓ ρΑρς νΘΓ. 4--; (06 δεοοπα, ν6Γ. 8 8644. [. τδαὶ 
(6 Ἡρεαΐποη (ὐοάϑ γα πὸ Οοάσ, 1. 6. ἀο ηοίΐ Οχἰβί. 
Τονβ ([ἢ6 ΑΡροβίία σοηῃοθάδβ δηά οοῃῆγιηβ, 4---ὖ.; Ὀυΐϊ 
6 βϑῆον5 ἰῃδί (Π6 οοποίμδίοθ ἀτανη ἔγοιῃ (ἢ 8. {ΓῸ6 
Ρτγοροϑί(ἰοη 18 7αἔδο, ν. 7. 

4., οἴδαμιεν---κόσμῳ. Ἦρτα οἴδαμεν τηιιδὲ πο ἢανα ΔηΥ͂ 
οπιρἠαδὶδ, ὈυὰΐΓ Ὀ6 υηάογϑίοοά 88 ἃϊ ν6Γ. 1. ( θγα 866 
{π6 ηοΐί6.) Βγ εἴδωλον, 88 (το 08 οὔϑεγνθβ, 15 ΠΟΘ 
Ποῖ τηρδηΐ (6 ᾿πᾶρα [867 οὗὁὨ {π6 (σά ψογβιρροά 
ὑη 6 ἰ(ἢ6 ἱπιαρο. ἾΜοΪΓ τοίοβ ἴο οββ. ἀθ Οεῖγ. εἵ 
Ργορτ. Ιἀο]. 1, 8. 

“4... οὐδὲν ἐν κόσμῳ, 56}}. ἐστι. ΟἿ (δὲ ταν Οοιι- 
τηδηΐδίογβ αἰἰδίθ ἴο 1116 ρΓΡοΒθ. [{ 18 θαϑὲ οοῃ- 

“οτη68 αἱ ἴδε ἰγυτ, (που ρἢ ἰη ἃ βοιησνγῃδί εἰγουϊ 08 τηβῆποῦ. [3 
ἴλοῖ, Πα Τολκοθ ἴο δἰ γί 68 [ὉΓ οης, ἰγεδίίηρ ἰϊ 85 ἃ βοσί οὗ υδγόμπε 
γυάαξζπαπε; 85 αἷδο ἀο0ε8 ΥἹ Ωρ Οἡ 18. 11, 4. νῆο Ἐχρίαϊῃδ ; “" ἢθ 
κηον αοά, δηὰ ἰ5 Κποννῃ Ὁγ Ὠΐτη. ἡ Βδιιῖ (π|8 8 ἴοο ΠϑΣ9 ἢ. 
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ΒΪοΓΘα 848 ἃ ρορυΐαγ ρἢγΑ86 ἢ, ἴο ψ ΠΟ τα Πᾶνα 
ΟΠΘ “ΘΧΔΟΙΥ ΠΟΓΓΟΒΡΟΠαΪηρ ἴῃ ΟὟΓ ον ἰδηραδρθ. 
ἐγ θείσπι ΕΙΡΉΕΥ Ἐχρ δίη8 1: οὐκ ἔχει τινα ἴσχυν. 
Αηά 80 Τεορηγϊαοί, ψῃο δα (8 : οὐδὲ Θεοὶ εἶσι ἀλλὰ 
λίθοι καὶ δαίμονες. Ὅα τᾶν τϑηάθγ, “ἸΠΘΥ 8Γα πο- 
ἐῤῖπρ ἴπ ἐδ τυογίά Ὀὰϊ βἴοο Κ8 δῃηὰ βίοῃϑϑ." “ Τῇι8 
(οὔβογνεβϑ Βόβθηπ.) [ΠῸΥ Μγ ΓΘ οα]]16α ΘΥΣΝ. οΥ 
ὈΘῚΞΣΊ, ματαῖα, Ὀαηλέϊο5, Θηιρέϊπιε55ε5. Ἐν Ψαρίζογ, 
ἐμ αν Θη118, 8η4 (ἢ Γαβί, ψγογα θα  Ὠαπηδη Βεϊηρβ 
0 ἢαά Ιοπρ ρογβη6α.," ὍΠ6 οὐδὲν ἐστι 18. γ16}} 6Χ- 
Ρ᾽αϊηθα ὃγ [6 Μογηθ, Καγ. ὅδογ. 117., ψἴο ἂρρο- 
56] ΠΟΙ ΡΑΓΟΒ ἴ8. 41, 24. “Βρἢο]α γα (ἰ. 6. 1405) 
46 ἔγοιῃη πο ηρ, 86 γὙΟῈΓ ΨΟΓΚΒ ἅτ οι ἱηρ." 
ΕἸΝΠΘΓ ἢδ8 ἃ Ιοηρ πΠοΐθ οἡ εἴδωλον ; δυς 116 ἰο 1ἢ6 
Ῥύγροβα. ἴῃ {Π6 ρΡββϑβϑᾶρθϑ [6 δάάυς68 [6 ψογα ΟΠ]Υ͂ 
ΤΏΘΔῊΒ 8 5ῃ δον. 

4. καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς ἕτερος, εἰ μὴ εἷς, “16 Γ6 18 ΠΟ 
Οοά Ἔχοερί {6 ΟΝΕ, {Π6 Ογραῖογ δηὰ όνογηοσ οὗ 
81} {1ηρ58. 80 “ΖοΒβθρῆῇ. 8, 8, 16. (εἰϊεὰ ΒΥ Κτϑυβθ.) 
προσεκυνοῦν ἕνα Θεὸν, καὶ μεγιστὸν καὶ ἀληθῆ μόνον ἀπο- 
καλοῦντες, τοὺς δ᾽ ἀλλοὺς ὀνόματα ὑπὸ φαύλου καὶ ἀνοήτου 
δόξης πεποιήμενα. δ66 1,δοίδηΐ. ὦ, 14. ἙἘτοπὶ [ἢ 15 
τιοθ οὗὁὨ βϑρθδικίηρ ἀου 1688 οαπηα τῃ6 Μαῃοπιϑάδη 
᾿οηΐοϑβδίοη : “ΤἤοΓΟ 15 πο αοὐ δυϊ ομρ, δ8η4 Μο- 
Βαιηηθα 18 ἢ18 ΡΙΟΡἢ οί." 

ὅ. Τρ 8 15 τηϑδηΐ ἰοὸ δυρίαϊα τἰἢ6 ρῥγθοθαϊηρ, δηΐ 
απέϊοὶραές απ οὐὔ)εοέΐϊοη; 4. ἃ. “ον {ῃουρῇ ἴῃ6γθ 6 
{Πο86 γῇῆο ἃγα βίγίοαὰ (οάήβ, )ηα ἴδνα {06 Ὡδηθ οὗ 
ὈΤΤΝ,᾿" ἄο. ΒΥ οἱ λεγόμενοι 15 τηρϑδηΐ, ““Ψ|}0 8Γ6 
οπῖν οσαἰέρα, νομιϑόμενοι, Δεσουηίοα 80, ἃγ6 ποί ΓΕΔΙΪΥ͂ 
80,᾽ 1. 6. (49 ΘΑ]. 4, 8.) ᾶταὲ μὴ φύσει Θεο. Ἡδτε ἴῃ 
8 ἔδν Μϑ5. 19 δα ἀβα καὶ κύριοι. Βυΐ {ἢ]18 866 18 ἃ 
ρσίοθβΒβ. Τῆθ σψῇοϊθ ραββαρθ 185 ΜῈ} ]]υϑίταϊοα ὈΥῪ 
ῬΏΠ]ο 1Φ 2 8. (εἰἰ6 Ὦγ 1, οαβη6γ.) Οἱ δὲ λεγόμενοι 
δεσπόται δόξη μόνον οὐ πρὸς ἀλήθειαν νομίϑονται" ἀνάγκη 

τ ΟΥ̓ 8 Κγαυβε δάυοοβ Ἔχϑιηρ6β ἔγοτη Αὐγίαη, ὮὨ 185. 4, 40, πῶς 
ἡ δικαιωσυνη οὐδὲν ἐστι; πῶς ἡ αἰδὼς μωρία ἐστι; πῶε πάτηρ οὐδὲν 
ἐστι; πῶς υἱὸς οὐδὲν ἐστι; Απὰ εἴθ. οἶϊο5 βενεγ] ΗΠ ΔΟὈ  ἢἶοΑ] νυ ϊο Γδ ; 
88 βϑδημποανίη, ἴ0]. 68, 2. ““Νονεογδηΐ υἱΐαὶα 15γδε} 25, Ἰάουτ πἰδὶ] 
6866. Μίδηγ οἰδοῖβ, ἴοο, ἅγε οἰϊθὰ Ὀγ ϑεμοείίβει!. 
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δ᾽ ὡς ὑπήκοον καὶ δοῦλον οὕτως ἡγεμόνα ἐν τῷ παντὶ εἶναι 
καὶ κύριον" γένοιτ᾽ ὧν ὁ τῶ ὄντι ἄρχων καὶ ἡγεμῶὼν εἰς ὃ 
Θεὸς ᾧ λέγειν ἦν πρεπώδες ὅτι πάντα αὐτοῦ κτήματα. 
Κτϑιυβα γοΐδγβ ἴο ον. (δγῃ. 1,1. 4. δηὰ (υσπνογίῃ 5 
ϑγϑί. [ηἰ6]. Ρ. 4564. 

Οη {Π18 ραβϑᾶρε Τϑορην)δοϊ [88 ἃ νϑΓῪ ἰηϑίευςο- 
ἄνα γομασκ. Αἰἴϊογ οὐβογνίηρς ὑπαὶ (Π6 οἱ λεγόμενον 
Θεοὶ νοῦ δι βίος Κβ δῃά βἰοῃθϑ, οὔὐ' ἀδηιοηδ, ἢ6 ΒΏ0 8 
(πδὲ ἴε ννᾶ8 [η6 Αροβι]ε᾽8 ἰηΐθηξ ἴο δάδρί 686 ἴνψοὸ 
αἶδιιδθ8 ἴο {Π6 ἔψο οἶδ8868 οὐ ρθῦβοῃδ διημοηῦ (ἢς 
Οτροκβ. Τί ἢγαῦ 18 τηϑδηΐ ἔογ {Π6 ἰδιῶται; {Π6 
ϑοσοηά ἴον {Π6 σοφοὶ; οὗ ψῇοῦ ἐῃ6 ἰογίηογ οὐδὲν ἤδε- 
σαν πλέον τών λίθων, [Π6 ἰαἰίοτ, δυνάμεις θείας αὐτοῖς 
ἐνοικεῖν ἐδόξαξον, οὕς ([ οοπ)εοίατα ἅς) καὶ Θεοὺς ἐκάλουν. 
ΤῊ!5 ἐαδέ ΘΥΓῸΥ", {Π6ῃ, ἃ8 ΨΜ6}} 48 {Π6 Ξγσέ, ([Π6 ΑΡροβίῖε 
ἡ ἀρῤλι Δ βᾶγ8 6 Γ6 ΨΈΓΟ πὸ αοάδ, ψΒῃοίΠοῦ [ἢ 

ΘΑγ ΘΠ, 88 ἴΠ6 σμ}, ἤΟΟΉ, απα δέαγϑ, ΟΥὙ ΟἹ οδγίἢ, ἃς 
{Π6 ἀεοπιεά πιονγίαΐς. 

“Τί ογα  ΓῈ την (οὔβοσνοϑ Βοβοϑητ.) ψἢο, ὈΥῪ 
(Π6 ουδίοαι οἵ (ἢ6 Ηφαίπθη8, ψοῦα “δ ] θα κύριοι ἀπά 
Ποηιπὶ, ἘΣ. ἴῃ ϑυγγία (ἴθτθ Ψ6͵ΓῈ αἰιηοβί 88 
ΤΩΔΗΥ οὗ (ἢ ααίϊηι 88 οἵ γοβίοηβ, ὨΔῪ δἰπηοϑβί οἰ{1685.᾿ 
Ιη {ἰπ|6, Ποψανογ, {π6 ὉΠῚ6, Ψ Ὠοἢ δ γβι νν88 δρρτσο- 
Ρυϊδίθά το {πΠ6 7)επιΐροάα, δῃὰ ἐμέείαγῳ αεοὶέϊες οἵ 
οἰτ68, 88 δ ᾿δηρίῃ δβογι θα ἴο πιθη; 88 Ηδθγουϊεβ, 
Οοτοῦυ8, ἅτ. ; διιὰ ν88 δὲ ἰδησίῃ Ἵχίθηαθα το Κίηρ, 
Ῥγίης68, δηα ΠΟὈ]68. 

6. ἀλλὰ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατὴρ, ἐξ οὗ, ἄς. ““Βυΐ. 
(νϑδίανου θ6 (Παῖγ ορ!ῃ]Οἢ8) {Π6ΓΘ 15 ἴο υ5 (ἢ 6Γ6 18 
Ὀ6]ονοά Υ ι.ι8 ΟΠ ΓΙ βΕ 48 ἔο 6χ 8.) θὰΐϊ οηο αοά, {{εῈ 
Ἑαΐῃογ, ἔἴοπὶ ψῃἤομ, 88 ΟἸθαῖοσ δῃά ΕἸἾγϑὶ Οτοαΐ 
Οδιι56, 41} [πρβ παν {πεῖν οτγὶχίη. [}ὖ {Π18 ψΠ0]6 
Βοῃηίθηςα ἴδ6 6ἰ}}ρ818. οὗἁἩἨ (ΠπῸ ϑυθδίδηϊζνο (Δη4 (Παΐ (ο 
Ὀ6 δοςοοῃπμηοάδίοα 1ἢ 86η86 ἴο {ἢ6 ηδίιγα οἵ {Π6 
οΪδι.56) 18 ἴο θ6 δἰἰθηάεά ἴο." Αἱ εἰς αὐτὸν Τ ΠοοΟΡἢγ- 

ἘΞ Κτγδυϑα σοϊρΑγεδ 8 δἰ Δ. ΠΏΓΑΒΘΟΙΟΡῪ ἱπ δὴ Ογϑοῖα δρ. δῆδ- 
οΓοὉ. βαΐυτη. ἷ, 18. εἷς Ζεῦς, εἷς Αἰδης, εἷς ἬἭλιοε, εἷς Διόνυσοε, ἐξ 
οὗ τὰ πάντα. ἴ οδῃηοῖ ἤπα {6 μαβδαζε; δυϊ ἷ διιδρεοῖ {πὶ ἴδε. 
Ρυποίυδιίοη 58 ἡείεςϊνε, αηαὰ (δαὶ εἷς Αἰδης --- Διόννσος δοιὰ ὃὕε 
Ρυϊ ἰῃ ἃ μαγδηςῃοβῖὶβ, Μοδῖ οὔ ΤΥ γεδάδγο νὉ}}} σεσβθῶροε (πα Ἔκ. 
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Ἰαςί ΒΌΡΡΗ68, ἐκεστράμμεθα, καὶ εἰς αὐτὸν ἐσμὲν ἡρτημέ- 
νοι. " 86 8, [6 8808, [Π6 τὸν λόγον τῆς πρὸς αὐτὸν 
οἰκειώσεως. 

Οη τ β6η86 οὗ [π6 ρἢγαβθϑ ἀϊβεϊ ποι νον ἀρρ] δα. 
ἰο σοά ἐἠς αέλον ἐξ οὗ, δῃηὰ εἰς αὐτὸν ; Δηά, ἴο Οοά 
ἐδα ϑοη, δι᾽ αὐτοῦ, {Π6τ6 ἃγὰ νδγίουϑ ορίῃίοηβ. ΒΥ {86 
τοσϑηΐ Οοιμμηθηίδίοῦϑθ {ἸΘῪ 816, ἴῃ ἃ ΤΠΔΏΏΘΓ, -6Χ- 
Ρἰαϊῃβαὰ ἀνδυ.. ΤΠ Ὀ6βὺ δχροβί(οη (48 ἴδ γ 88 θυ ρπᾶ- 
τΙΟη 18 Ῥγδοῖ!6806) 8 σίνοη ὈΥ {πΠ6 δητθηΐ (οιημηθη- 
ἰΔίογβ. ὅ66, Θβρθοίδι!υ, ΟΠ γγβοϑβί., ἔστοπιὶ γοπὶ ΤΠ θο- 
ΡὮγ]. Θχρ ϑίη8 1Π6 δ᾽ οὗ δῃὰ δ αὐτοῦ {δ ὰ8 : Διὰ τοῦ 
υἱοῦ τὰ πάντα εἰς τὸ εἶναι παρήχθη, καὶ ἡμεῖς δὲ δὲ’ αὐτοῦ 
εἷς τὸ εἶναι παρηχθῆμεν, καὶ εἰς τὸ εὖ εἶναι" τουτέστι, 
πιστοὶ γενέσθαι, καὶ ἐκ πλάνης πρὸς τὴν ἀλήθειαν μετελ- 
θεῖν. ΤΠα5 ἰὼ {π6 ΕΑΙΠΘΥ {Π6Υ ΤΘΟΟΡΏΪΖΘ {Π8 οτὶρίη 
οὗ 8}1} {Πΐρ8, δηα {Πδῖν σοί ηυδησθα ; ἰο {Π6 ϑοη Π6Ὺ 
486 106, τηραἰδίοϊν, {ππῸ ογοδίίοη οἵ 811] {πῃ ηρϑ8, δηά, 853 
Γοβρθοίβ (ἢ γιβ(η8, ἃ ὑψοίο] ἃ ογθδῖίοη, παν] δπὰ 
Βριγιταὶ. ἀαὐαὐοί., Βοβθηιῃ., δηὰ Κταιβ ὄχρίδίη δι᾽ 
οὗ τὰ πάντα, ““ὈΥ Μδοπὶ 411} {Π|πηρ8 οἵὐἨἁ [Π6 ΠῈΨ οΓΘᾶ- 
ΕἸΟῊ ΓΘ," 1. 6. ““Ψῇῆο 15 (Π6 Δι Π|ῸΓ οὗ ΟἿἿΓ τοὶ ρίοη, 
δη οἵ οἷγ βαϊνα!οη." ΒΒ τἢ6 αχροβιτοη οἵ (6 
ΔΗ ΘΒ 85 (ἌΓ ΤΊΟΓΘ 8 8ἰδοίοσυ. [Ι͂ἢ (6 τὰ πάντα, 
ἐΐδ μηΐσογδο, ατὸ ἰπηο] θα ἀωπιαη δεὶηρς. Ιη [ἢ καὶ 
ἡμεῖς, ον αν γ, 1Ὁ 18 Ποῦ ΠΘοαβϑασυ, Ψ 1 (ἢ6 ΔηΘηΐ5, 
ἴο Γεοορηΐβα δοέ ἃ Ρἤγ81ς 8] ἀπ τηογὰ] ογθίίοη, Ὀὰϊ 
ΟὨΪγ {Π6 Ἰαἰίοτ. ὅ0ο {παῖ 1 δββθηΐ (ο τοί. (πα πικοϑῖ 
ΟὐομπηηδηίδῖοΓβ ἕογ [Π6 ἰα5ῖ σδηΐαγυ) (δὲ ἡμεῖς δέ αὐ- 
τοῦ 561 65, “ δηά ψε ((ὨΓΙβ1 148) ἃγθ ὈῪ ἢ (νη δὲ 
νῸ 8Γ6),᾽ Πδιηοίυ, γοραηθγαίθα δηα βανοα. ὅδ661 Ρεῖ. 
1, 21. “Γ8 ᾿Ἰηϊδγργοίδιοη 18, ΠΊΟΓΘΟν ΘΓ, ϑαρροτγῖοα 
Ὀγ ΤΠοοάογεῖ, ψἱο ἐἢι1ι5 ΘΧΟΘ 6 ΠΕΪν Θχρί δίῃ : τὸ δὲ 
και ἡμεῖς δὲ’ αὐτοῦ, οὐ τὴν δημιουργίαν, ἀλλὰ τὴν σω- 
τηρίαν αἰνίττεται" δὲ αὐτοῦ τῆς σωτηρίας τετυχήκακεν. 
δ66 οἵδοσ ἱηίοιργοίδιοηϑ οἵ ἰπθ ἘΠ β ἴῃ δϑυϊς. 
ΓΠι68. ἔσο]. 1, 1088. ' 
Διὸς ἀρχόμεθα οὗ Ὑπεοοτίέυδ. Μαχ. Τγγ. 17, 5. (εἰϊεὰ Ὀγ γΥε(8.) 
ΨΥ ΟἸΘΆΓΥ βοῖνβ {Π6 παῖατα οὗ [Π6 Ηδαίδδη ἠοβοῃβ οὔ {π6 υπἱ ιν οἶ 
(Πη6 εν : ἕνα ἴδιοις ἃν ἐν πάσῃ γῇ ὀμόφωνον νόμον καὶ λόγον, ὅτι 
θεὸς εἷς πάντων βασιλεὺς καὶ πατὴρ, καὶ θεοὶ πολλοὶ, θεοῦ παῖδες, 
σννάρχοντες θεῷ. 
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16 τοάς οὗ ἰηίογργείδιίίοη δἀορίεἀ ὈΥ {π6 δῃ- 
(ἰοη(8 18. δὺ]ν ἀείδηἀοά, δῃά ἰοραγηθαϊγ Πυϑἰγαῖθα ὈΥ 
τ. ΌΥ, ἴο νΠοβ6 δηποίδίίοη {Π6 σγϑϑάθυ 18 Γθ- 
[οτγτοά. Οτπίονουβ, μονγανογ, 1{ 18 ἴο ανο ἰο γοοοσγὰ {Π6 
ἀροξέαον οἵ ομα ψὮο Λαά “ Κηονῇ (Π6 {γι}, 88 11 15 ἢ 
726808:᾿ γοῖ, οῃ τγοίδγγιηρ ἴο ἢ8 δχροβιίίοη οἵ {}}8 
Ροτγέϊοη οἵ δογιρίυγα, ἴῃ δ5 1αϑέ ΤΑομρἠίε, (ἢ 15. δευ- 
τεραὶ φροντίδες, Ὀυϊ ποί, δεςογαϊηρ ἴο {Π6 δάδαρθ, σο- 

᾿ φωτέραι,) [81 δροβίδογ ἰδ Ὀυΐ ἴοο ἀρρᾶσεηῖϊ. ΕὮ]} οὗ 
Ροινογβίοη δη ψυϊῦῦ]6 18 ἢϊ8 ψ Πο]6 Ἔχροϑί(οη. ““Αἢ 
αυδηίΐαπὶ τηυξδίι8 οχ 1|οὸ Ηδοίογα," ὅο. [ἢ 188 ψογαϑ 
οὗ {π6 Ῥγορῃδί, ““Ηον ἰ8 {6 χοίά Ὀδοοιηε ἀπ), δηὰ 
{Π6 ἤηε σοϊά οπδηρει!." (1μ4π|. 4, ὅδ.) 
ΜΈ τοϑρθοῖ ἰο τΠ6 ἀϊδιϊηοιίοη τ] ἢ 15 πόσα ἰδἱά 

ἄονῃ Ὀοΐψοοη (δα Εδίῃμογ δηὰ ἢ ϑου, δηὰ ἰο νϊοῖὶ 
{6 δοοίηϊδηβ 50 σοηΠάΘη } δάνοτγί, να 60 ποέ (848 Με. 
51846 ἰγΌ]Υ οὔβογνο8) ἄδην ἐλαέ ἀἱδέϊποέίοη, πὰ γε ψ 6 
τοδὶ ἴδῃ δι ΟἸγἰϑῖ ἰογιη8 ἃ ϑαγέ 97 ἐδε αἀἱυὶπο παΐωγε 
δΔη βυδδίδηςοθ. ““ Ἧ ε (οοῃῃηι68 [.6) ΔΓΘ 88 βίΓΘΏΟἷ8 
ον (ῃς {0η10} οὗ 6 οάμοϑβά, ἃ8 (6 πιοϑὲ ἀδοϊἀοά 
δοοσἰηίδη σδῃ 6: ΤΠ6 ᾳυσδβίίοη Ὀαίνθθῃ 18 18, ψἢ6- 
{ΠῸ7 οὐ ῃοΐ, ἰη {ἢ 8 υηἰν οἵ παίυγο, {ἤογο 19 80 [ἢ- 
σοι ργθῃθηβθ! 6 ἀἰδέποέϊοη ΟΥ Ῥόγϑοπσ, ἃ8 ἴἰ 8 ο8]] 6." 

ἡ. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις, ““ Ὀυΐ 41} αν ποί 
τῆ6 Κηον]εάρα (ἢ ᾳιαϑβίϊοῃ) ;᾽ ““ 411 ἀο ποῖ ΚΠΟΥ 
{686 {γΌ 18 :᾽ ΠδΙ]ΟΙΥ, πδὲ ΙΔοἷβ ἃγα πουρδέ, δηὰ 
αν πο νἱγίαα ἴῃ (ἤδη (0 ΒΔΓ ἘΠ οΥ Ρο]]υῖα ἔοοά. 
Τἤ686 ἀτελεῖς ἃΓ6 βιρροβθοά Ὀγ Βοβϑητῃ. ἴο παν Ὀθθη 
οὔ (6 “πέ||-Ῥαμίϊηο ρατίγ, ψῇο πδά ἰθῆξ δὴ θϑᾶγ ἴο 
ἴπ6 Ζιυἀδ,Ζοῖβ; οΥ" αἰ8ὸ (ὑὐδηι 6 σοηνογίβ, ν ἢο Του ]ά 
ποῖ 8}} δἴ οὔσθ ἰδαὺ δϑ:4θ 6 ηοϊίΐοη {παὶ ἰἢ6 Οοάϑ8 
οχἰβίθ, ἰπουρῇ {ΠΘΥ ψ γ ἔαἰβα (ὐοάβ." [1 15 ῥγοθδ- 
ὈΠ6 (δὲ {πο Ὺ ςοηϑβίδιεα οὗἉ δοέλ {Π686 ο]45868. 

. ἥ. τίνες δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰδώλου---ἐσθίουσι, ““ Ὁιιϊ 
8Ο[Ώ6, [ἴῃ [6 σοΠΒοϊ ΟΙ 8688 ΟΥ ββϑοσοῖ ορίηίοη οὗ {6 
1άΔοἱ, 48 θοϊηρ ϑοιῃδίίηρ ([. 6. ἃ Γοδὶ θοϊηρ, οὗ ἃ Γ6- 
ῥτοβθηίδιίίοῃ οὗ οὔθ) ὄνθη γεῖ δὶ οὗ (8 100(, 45 1 
οὗ ἰοοὰ οἴετοα ἰο βοπηθ γϑα!ν οχἰβιϊηρ ἀδπηοη.᾽" 
δοδοοίρ. Πδγα δχαρίδὶπβ συνείδησις δὴ ἑάδα᾽ οὐ οὐὔδοιιγα 
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ἐδουρἠέ; ἀῃιὰ Ὧδ τείδϑιβ ἰο Εδεὶ. 10, 20. Εογ οἰδϑγ 
ΘΧΑΠΊΡΪ68 οὗ [Π6 86η56 ορίπίοη, δοηξϊπιοηέ, )μασπιθηΐ, 
ΘΟΏ]Θυ9. ΓΟΙοΓΒ (ο 1 (ὐογ. 10, 28 ὃς 20. 2 (ον. 4, 2. 
8Δη6 δὅ,11. Τα νᾶγ. ἰϑεοί. οὗ βδοπ!α ΜδΚ., Νογβίομβ,. 
δηὰ Ἐδίῃοτβ, συνηθεία, Ὑ ]Οἢ 18 τη ΠΙΟηΘα 88 ργοθᾶ- 
16 Ὀγ Οτίοβθδοϊι, 18 τοραγάθα θγῪ (6 Οτἰεἰςβ ἃ8 ἃ 
οἰοβ8. [ὁ Τδίθοῦ βθϑῃβ ἃ ρμαγαάιογέῤοδιδ, οΟΥ (4186 
Θιῃθηάαϊίοη. 

ἢ. καὶ ιἡ συνείδησις αὐτών ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται, 
“« δῃὰ {Πππἰρ Ρεγοθρίίοη οὗ σἰρῃϊ δῃηὰ νψγοηρ θαίηρ' 
ψοᾶῖ, δηά 11]]-ἰηογιηθ, {Πδῖγ σοηβείθηςο ἰ5 ἀοῆϊοά, 
δηἀ {ΠΥ δε] βε] σοηἀθιημπηθα." ΤὍΤΠ18 βθθιη8 ἰ9 Ὀ6 
{1|6 ἴγὰ 6 86η86 οὗ [ἢ 8 αἰ συ]  ράββαρο, οὗὁἨ σῇ οι (ἢ 6 
ΘΧΡΟΒΙΠΙΟἢ8 οὗ {86 πηοάδγῃ (ΟΙηΠ]δηἰδίοΙβ δΓ6 νΘΓΥ͂ 
ναριθ δηά υἱπηδαιϑίαοίογγ. Τῆδ ΤΟὈβουγν οὐ (6 
ΒΘὨΐΘΠΟΘ ΔΓΟΒ86 ἔγοιι 118 ΝΘΓῪ 6] Πριϊοαὶ δίωγο, δηά 
ἴτοα (6 Ψψογὰ συνείδησις Ὀ6Ιηρ' τιϑοἀ 48 ἃ ὑοῦ »γοσ- 
παηδ. Τα Κιπαγεα ραββᾶσε οὗ Ἐοῃ. 14, 28. ὁ δὲ 
διακρινόμενος, ἐὰν φάγη». κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως. 
Πᾶν δι᾽ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστι 15 (ῃ6 68 (οπι- 
ἸΏΘΠΙΔΙῪ οἡ ἐλ. ΥὙεῖ Ηδηπη).., Οατοῖ., δῃηὰ ψογβί. 
ΏΔΥ 6 σοηῃβϑι θα, δηἃ δβρϑοϊα! ν ΟὨγυβοβί. δηά 
ΤΒΘοΟΡΥ]., ψῆο 1] ϑέγαία {Π6 8ι0]6 οὐ ἔγοηι (ἢ6 ο886 
οὗ ἃ 6 οσοηνογίοα ἴο ΟἸ ΓΒΕ ΙΔ ΠΥ ἴῃ ταβρϑοῖ ἴο 
τουοίηρ ἃ ἀοδά Ὀοαγ. 

8. βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ. ΤῆΘ 
Αροϑι]6 πον ῥγοςθβαβ ἴο (ἢε οέλεν" ρ'6ϑα ὈγῪ νος ἢ 186 
Οὐοε ΠΔῃ8 1.8{1ῆᾷεἀ {Ποῖγ οαἰηρ ἰάοἱ τηδϑί ; δῃὰ {ἢ}18 
'ἴ5 ἀοτνεα 65 παέωγά τεὶ; 4. ἀ. ““ ἔοοά (γοιι ψ|}] 880) 
ἄἀοαβ8 ποῖ σομηπιθηα 08 ἴο (Σοὦ ;᾽ 1. 6. ““ψ θο Ποῦ 6 
οἤυδβο ψῇδὶ ἰοοά ἴο δαί, δηά ψῆδὲ ἰο δνοϊά ποὶ, 11 
βρη 65 ποίῃίηρ : τπογεΐογθ ψὰ τδυ δαὶ 1:4οἱ πηϑδὲ 
τ πουΐ βἰη.᾽" δοῃ 18 {Π6 τηοάδ οὗ ἱπέετρσγοίδίίοη 
δα ὉΥ 41} {πο86 (οπιπηθηίϊδίοτβ ψῇο δάορέ (ἢ 6 
Ὑρούμδϑι8 τηθηυοηθα δἱ νοῦ. 1., δηά δνϑθῇ ὈΥ 80Π16 

ψηο ἀο ποέ δάορί ἰΐ, ἃΞ Μδοκηῃ. ἀπά 8ο, ἰοῃρ 60, 
Οαἱν. δηὰ Ῥδγβιιβ1 Απά {8 τιᾶν Ὀ6 [6 ἔγιι6 56η86: 
γαῖ {Π6 ἰηἰογρτγαίδιίοη 18 βϑοιη αἴ βἰγαϊηθα, 8ἰης6 11 
γοαυΐγο8 δὲ ἴο 6 ἴΔΚαϑῃ 1 [Π6 86η86 ἀέφι, ογ΄ ψῃ]οἢ 
ΙΚηον οὗ πο δυίῃογιίγ. 1 ργϑύον, 1 Ὦ βοιλθ Οἵ ΘΓΒ, 
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88 Ἠδιγη). δηὰ δδθ, ἴο βῃρροβθα ἴη6 ψοσαϑ8 βαϊἃ ὈΥ 
ὙΔΥ ΟΥ̓ οοποδββίοη ; 4. ἃ. ““ ἀν ἐποιρ ἢ πο ΠΘΓ δδί- 
ἵηρ," ἄς. Ὑοι ζ 185. υηδυϊογιβοὰ ἰοκίακοὶ δὲ τη {86 
86η86 ὁμέ ἐλοιμψὴ. δὸ {{Π8ΐϊ, ὕροη {Π6 ψῃοΐθ, [ἢ6 Ὀσϑῖ 
ἰουπάοα ᾿ηἰογργοίδίοη 56 6Π}8 ἴο ὃς (Πδι οἵ (γγϑβοϑβῖ., 
ἹΤΠΘΟΡΏὮγΥ]., δηα {ἢ οἵπεῦ ατοοκ Οομηπιδηϊδίουϑ, ν  οπι 
866, ΤὨΘΟΡὮΥ]. Ἔχ θ  ΙΘη}Υ ἀδίδ1:}8 {ἢ 6 βοορα οὗ (ἢ6 
νοΓΒ6 (ἢ : ἵνα μὴ εἴπωσιν, ὅτι ἐγαὶ καθαρᾷ ἐσθίω συν- 
εἰδήσει, καὶ τι μοι μένει εἴτις διὰ ἀσθένειαν σκανδαλάξεσ- 
θαι ; δεικνύσιν ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ Φαγεῖν ὅλως ἐπὶ καταῷρο- 
γήσει τῶν εἰδώλων, οὐδὲν ἐστι. Κἀν γὰρ ὃ ἀδελφὸς μὴ 
ἐβλάπτεται, οὐδὲ οὕτως ἐπαίνετόν τὶ ἐποίεις καὶ θεάρεστον. 
Βρώμα γὰρ οὐκ οἶκοῖ ἡμᾷς τῷ Θεῴῷ. (Ε]}}., ἴοο, ψῆο 
88 βἰἔϊ6 τη βθῆβα ψ τι ἢ 8 ἀ80.8] ταϊπυΐα ἀϊ]ραποο, 
σομγθ8 ἴο {ΠΠ6 β8Ππ|6 Ορίηίοη; δηά 50 α͵80 ἄοθ ατοϊ., 
γὮο ΟΌΒΘΓΝΘΒ: ““Θυ!] 51Ππ6 βογιρυο (8}18 σοηνὶν!ᾶ [η1- 
Ὀδηΐ, νοϊοθδηϊ ογθὰν βαρ θη τογθβ σξοίογί8:; δἱ διί βϑυ- 
ἰιι8 ποη οὗ ἰά ἴ)εο 6496 ἀσοορέϊονε4." 80. «150 ΒΟΥ 
δηα Ι)οα ἐν. (ἢ : “ Βυΐ ψῃΥ οσοδβιίου {ἢ} 8 ἱῃσοῆνο- 
Ὠϊοοο Τῇ ρτηοὰς Οοα ἀο68 ποῖ 80 τὰς ἢ ΘβίθαΠΊ 
ἃ τηΔῃ ἴογ θαίηρ;,, οἵ ἀἴδαρριίονο οὗ Ὠΐπι ἕο ποῖ Ὀεϊηρ, 
ΒάΡΟΓΙΟΓ [9 Β60ἢ} Π{{1}6 ΒΟΓΆΙΡ[68 ; θυΐ [Π6 το πάθγπ685 οὗ 
ἢ!]5 σοηδοΐθηςθ, ἰοροίδοῦ ἢ {Π6 ΖΟΑ] δηὰ σΠδε 
οἵ ἢΪ5 ποᾶγί, ἃγα [6 σταηά ιδ} {168 ἢ 6 γτοραγάϑ8." 

Παρισταναι ῬτΟροτΐν βρη ῆθθ ἴο ἐπέγοάμσε ἴο ΔΗΥ 
ΘΏΘ, 88 ἴο 8ἃ ΚΙηρ᾽, ΟΥΓ σταϑῖ τη8ῃ ; 8η6 ἤδΓα βίζῃ!ῆθϑ (0 
ἐπίτοάμοε ἱπίο ἐδ ζαυοιν 9.7 Οοά. (δεα δ.ῇ!]. [,6χ.) 
ΠΕερισσεύομεν 18 Μ6ῚΪ Θχρ]αϊη6α ὈὉγ ΤὭΏΘΟΡΗΥΪ. περισσόν 
ὌΙ Ἷ ομαν, καὶ εὐδοκιμοῦμεν παρὰ τῷ Θεώ : ἀηὰ ὑστεροῦ- 
μὲν Ὀγ ἐλαττούμεθα. ᾿ΓΓἝ656 ΔΓ6 ΡΓΟΡΘΙΙΥ τ ΠΠΑΓΥ οὗ 
ΒρΟΠΙβ(104] ἰογ8, Ὀυϊ ἃγα οἴθῃ πιβοὰ ἴῃ 1ἢ}8 τηοίδ- 
ῬἤὨοΙσαΙὶ 8686; 48 ἴῃ ἘΒοῃ. 8,7. 4 (ον. 8, 9. δηά 
ΠΡ ΠΡ. 8, 7. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε---ἵνα 
καὶ ἐν ταυτῦ τῇ χάριτι περίσσευτε' Δηὰ νετΥ οἴἶοῃ εἶδε- 
ψὮθΓο. 6 βθη86 ἰ8, (Πογαίογθ, ψ.6}} γεαργοβθηϊϑά ἰῃ 
οἷν (οηηηοη γογβοπ, νῃϊοῆ Ὦγ. Μδοκη. ὧἢδ8 στο 
ὈΥ ΠΟ πιθδι}8 Πηρτγτονοά ὕροὴ. Με. δαδαδβ (νι ἢ [688 
4Ππ8π ἢ 8 υ8ι18] ργιιάθησα δηὰ ἢπάρπιθῃῖ) Πα8 σἤόβϑη 
ο ἀεβοιξ 4[] ργθοθάϊπρ' ᾿πἰθγργοίδιοηβ, πὰ οὔθ β ἢ6 
ἘΟ]]οννίηρ; νϑγβϑίοη : “" [Ὁ 18 γα {πδὲ, ὈΥ δαϊ περ, 6 τὰκ 
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ἱπέο πὸ δχῦοβ8; Ἡρι [πο γ, ὈῪ παρίεοίίηρ ἰο δαΐ, ἃγθ τὸ 
εὐανχοαδίε εοἰἑὴ ἀν ἀφξεοί." Τὶ ἢ βυρροτγίβ ὈΥ͂ 
{Ππ6 ἀγσυμηθηΐῖ, {Ππ|ι περιττὸς ἀδηοίε8 δχοθβ88 οὗ ΘΔΏΥ 
κιπὰ ; γϑίδγγιπρ ἴο ϑδοᾶρυϊαβ. Βυῖ ἢ8 ροοά 8β6ῃ86 
ἢ να βυρρεβίθα ἰο Ὠἰπὶ ον ργθοδσίουβ δηά υἢ- 
ογΙἰσ Δ] 10 18 ἴο ἄγρυθ ἔγοπι 8. ργίπηἰνα (ο ἃ ἀογίνα- 
ἔνα, οὐ νῖςϑ νοτβᾶ. Απᾶ λογὸ ἰἤθγα σδῃ Ὀ6 ὯΟ Γ68- 
80η ἴο 600 3; δίησα {Π6 ργοροβθά :ηξεγργοίδιίοη ἰβ ποῖ 
ΟἾΪΥ υπϑυρρογίοα ὈΥ {μ6 808 ἰοφυσπῃάϊ, θὰξ {{{||Ὸ 
ΔΟτΘΘΔ Ὁ 6 ἴο ἢ οοπίοχι. ᾿ 

9. βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα 
γένηται. Οατοί8 δηα οἰἤογα οὔβογνθ, (μδὲ ἐξουσία 
ἤθῖθ ϑρῃῆἔῖθθ, ὈΥ τηρίοηγτην, {Π6 οτογοῖϑε οὗ {19 
Πθουῖγ, οὐ τσ. Απά ἴῃ (ἢ18 νίον ΒεΖα σϑηάσριϑ, 
“Ἰδιθἀ αυοὰ νοῦ!β οϑί [οἰ ὰπ|." Βυΐ {Π6 Αροβέ]6 
δν  ἀθη ν γοοοβηϊθ68 Ω0 800} γέσλέ; δηὰ ἢδ6 βῆδθν9 
1 ἴο ὃὈ6 8᾽ηῆιὶ δι 10, 1δ---285. [ 5ῃου ἃ 86θ6πι, 
{πογοΐογθ, {πὰΐς ὈΥ ἐξουσία ἰ8 τηδδηΐ, ποῖ [ΘΓ ΟΥ̓ 
τ σις Β|ΓΙ ΓΟ βροακίηρσ, θυ. ψΠᾶῦ 195 οἰαϊπιθα ἃ5 ἃ 
γίρἠξ; ἰπῃουρῖ, ἴῃ ἔδοί, δὴ αδιϑὸ Γ᾽ γἱρἠξ. 1 δῖὴ 
ϑΓρτβο ἃ {π6 τηοάθγη (ομππηδηίαίοτβ 8ῃου ὦ ἠοῖ 
ανα β66ῃ (18, Θβρθοῖδ! νυ 88 10 8 ΡΝ Ροϊηϊοά ουξζ 
ὈΥ ΟὨγυβοβίοηαι, ΓΠθορ νἷδοῖ, δηὰ (ὐουποη., πῶσ 
οχρίδίπ ἰΐ, προπετεία, αὐθαδεία, ἀλαϑονεία. “«Νοί 
γνώσις (8ϑ8γ8 (Ἰγγβοβί.) πηιιοἢ [658 τελείοτης." ΤὨϊΪ5 
86η86 οἵ ἐξουσία 18 Ἰηἀ66ἀ ἔουηά [ἢ (μ6 Ὀο658ι (4856 8} 
ΤΙ (65. Α 5. Π}} ΔΓ 0.86 18 Ἰουηα ἴῃ {Π6 [,διΐη ἐδοθη- 
ἐΐα (πο (86 ΝΕ. Βογα τ ρ ἢ Ε]Υ 0868); ἔγουι ψῃθησΟ 
οὖσ ἐοοηξίοιιδ. 

Πρόσκομμα, α δέἐωηιδίϊηρ-δίοοϊ, ἃ σκάνδαλον, σδΔ5- 
ἴῃς δίπι ἰο ἰακα οἴδξδηῃςθ, δῃηὰ ρβϑγῆδρβ ἀδβεγέ ἢἰϑ 

Ὧι Εχ. ρὺ. Τμυογά, 1, 80, Ρ. 86. Βανθσ. ὕβρει δὲ καὶ ἐξουσία 
πλούτον᾽ νὈΪΓἢ ἢδ5 Ὀδο ἱπ)ἰαϊο Ὁν Βειηοβῖ. (866 ΝΜ εα. 99. ἐπ᾽ ἐξου- 
σίας καὶ πκλούτον ὑβριοτὴν. ὙΏΘΓΟ ἵ νου ]ὰ σδηςε] καὶ, 88 'η Μαχ. 
Ἴγγ. δ 165. 26, 7. ὑπ᾽ ἀκολάστου ἐξουσίας ὑβριστὴς. Ἰη Ῥγοοορίυβ, 
Ατγο. Ηἰΐϑι, 86, ἐξουσίᾳ πλούτῳ, ἵ ννοι!]ὰ τεδά, ἐ. πλούτου. Ὑπιογά, 
8,45. ἡ μὲν πενία ἀνάγκῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, ἡ δὲ ἐξουσία 
ὕβρει τὴν πλεονεξίαν, ϑ8ις. νγ»Βϊο ἢ μεσ Δ }8 Ατίβιοῖϊα μδ8 ἴω υἱδεὺν 'ῃ (ῃς 
ζο!]οννίπρ; δηδ γεπιατκ ἴη ἢἰ8 ἈΠεῖ. ρ..[58. συμβέβηκε τοῖς μὲν πένησι, 
διὰ τὴν ἐνδείαν ἐπιθυμεῖν χρημάτων, τοῖς δὲ πλουσίοις, διὰ τὴν 
ἐξουσίαν (δεὶ!. τοῦ πλούτον) ἐπιθυμεῖν τῶν μὴ ἀναγκαίων ἡδονῶν. 
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ΓΟ βείδη ῥτγοίβείοη. (δες Μαίί. ὅ, Φ0.) Τοῖς ἀσθε- 
γοῦσιν, ““ἴο [Πο86 ἢΟ 816 [688 ἰπβίγυσίοα οἡ {6 γορδὶ 
παίυτα οὗἁὨ ΓΟ γΙδι᾽ 5 Κιηράουι, (ν Ὠ!οἢ, 848 10 18 5αἱα ἴῃ 
Ηφδε. 9, 10. ἐοο8 ποῖ σοηϑίϑὲ 1ῃ πιοαῖβ δηα ἀγιηκ5,) 
δηά (πογοίογα ψανογίηρ, δηὰ πῆοηι (48 (ἢ γυβοβίοῃι 
ῬΑΓΆΡὮΓΑ868) γ6 ΟΡ γαῖ γ ἴο γσοδοῦ ουϊ ἃ ἤδηά ἴο 
Βυϑίαϊη, (ἤδη ρῥυι8}} ἀο ἢ οἵ ἰγίρ υρ." 

10. ἐὰν γὰρ --- ἐσθίειν. “ΓῊ8 15 πηοδηΐ ἴο 1ΠΠ᾿ υβίΓαία 
{πῸ ργθοβαϊη. Τῆς βθηβα τᾶν 6 ὀχρτγοββθα 88 [0]- 
Ιονβ : “Τῆυδβ, [ὉΓ ᾿Ἰηβίδῃοθ (γὰρ), 17 ἢ 866 γοῦ, ψῇο 
Βανα {18 (Ὀοδδίθ) γίνε ρο, βιετἰρ δὲ 140]6 ἴῃ δῇ 
Ἰάοἱ-[δρ]6, ν}}} ποῖ δὶβ σοπβοίθῃσα {σοακ, υηΐῃ- 
ἰοτιηθά, δηὰ ψδνογιηρ 88 ἴα 18) 6 Ὀ81Ὲ ὕρ, σοῦ- 
Βειηθά, δηὰ δι οϊ ἀθηδά, 80 88 ἴο οδΐ ψἢδίὶ ἢδ88 Ὀδοη 
οἴἶπεγεάα ἴο 14οΪ8 Ὁ Κκατακειμ. 18 ἃ πὉοῦ μγορτία 46 δας 
γα, βρη Ἕγιηρ Ργορογὶν ἀοσομπιδοηέ, τοίη σ, δου 
{πΠ6 ἸηΔηηθῦ Ὀοίἢ οὗ {ἢ 6 Οτὶθηῖδ 8 δηὰ τῃ6 ατοοῖϑ, 
ψ00 δά ᾿πηἀδρα τἸηδηΥ οὐβίοπιβ ἢ σομηπηοη. Εχδηι- 
ΡΪ68 πᾶν 6 βθϑη ἴῃ ϑδοἤϊθυβ. [,6χ. 

10. εἰδωλείῳ. 1π {π|8 ψογὰ (νϊοἢ 18 οἴθη ἐουπὰ 
ἴῃ. [ῃ6 Αροογ., 866 ὅαμίειιβ. [μοχ. νεῖ. Ταβι.) τΠ6 ἰεΓ- 
τη δίίοη ἰ5 ἰο Ὀ6 δἰἰθηἀ δ ἰο, ΠαμΟΪΥ,, -εἰον, τ ΒΙ Οἢ 15 
ΔΡΡρτγορτγίδίβα ἴο ἃ ρίαςο οὗ το]! ρίουϑ ψογρ. Μδϑδηγ 
ΜΟΓΩ8 οὗ {Π6 βδῆι)6 ἴογοβθ οὐσςσιγ [ἢ ἴπ6 (485! δὶ 
το γβ, Θσϑρθοῖα ἢν Γι νἀ ἀ68 ; 88 Ποσιδαΐνειον, ᾿Απολ- 
λώνειον, Χο. ΤΠ ῥγοβθηΐ ἰθγπὶ 18 ΝΘΓΥ ΓΆΓΟ ἴῃ [Π6 
ΟἸαβϑ8ῖς αὶ ψγῖθγβ. Οη6 Θχδηρὶθ ἰ5 οἰϊθὰ Ὀγ Κγαυβθ 
ἤοιῃ ΡΙ]υΐ. 6, 274. ἤδη τὰ Γροίας εἰσορῶν εἰδωλεῖα 
δέδοικας. 

10. οἰκοδομηθήσεται. Οη [6 5δ6η86 οὗἉ (8 ψοτὰ (ἢ6 
Οομιηδηίδίοτβ ἃγα ποῖ 4υἱϊ6 ἀργά. (δεὲ Οτοιίίυβ, 
Εἰβηοσ, δηά Κγρκε) νεἰβίεϊη, ϑίογγ, δηά Ἐοββϑῃπι. 
(ΠιηΚ [ἴ 16 ἰο Ὀ6 υπήοτγβίοοα ᾿ΓΟΠΙΟΔΙΪΥ ; 4. ἀ. ““Ἔρτο- 
σἰὲ «οἀιῆςαβ 580 1}1|οοἰ τ᾿ “450 ἔφ ἔγοιη θυ]! ἀϊηρ ὺρ 
ἀηὰ οαϊντηρ ἢΐπι, γου ἀσβίγου Ὠΐτ)." Βιιξ {Π18 Β66Π|8 
ἴοο δηοϊξι!. ΤῊ Ὀαβι-ἰοὐηάοαά ἱπίογργοίδιίοη 8ρ- 
ῬθδΙβ [0 6 (παΐ οὗ (Πγγβοβίοιῃ δηὰ ΤὨθορἢγ]δοῖ : 
ἄρα οὐ μὴ λάβη ἀφορμὴν πλείω εἰς τὸ καὶ αὐτὸς τὰ εἰδω- 
λόθοτα ἐσθίειν, καὶ μᾶλλον παγιωθήσεται εἰς τὸ οἴεσθαι 
εἶναι τι τὰ εἴδωλα; ἀγνοῶν γὰρ τὸν σὸν λογισμον, μεθ᾿ οὗ 
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τοῦτο ποιεῖς, προτροπὴν τοῦτο λογίσεται πάντως. Τῆι 
16 βίρῃ!ῆσδϑβ οὐηβγηιθά, οπιδοίἀεποά. Απὰά 80 (6 θεβὶ 
τούσδε Οομπθηίδίοῦβ τ᾿ηἀοιβίδηα 1. γϑυβα σοι- 
ΡῬᾶγθβ Ψ92οβερῇ. Αηΐ. 10, 6. εἰς νουθεσίαν τὴν ἐκείνων 
οἰκοδομῶν αὐτὸν. Αῃηά Ρ]υΐ. 1, 2, 95. Θυϊ «αἀϊβοδτΓοί 
διι8πὶ ᾿ησῃοδίδπ) Ἰρηδνίαπι. Τἢι.8 συνειδ. ἀφηοίαβ 
ορϊηϊομ, ὅδις.; 848 δ ρτΓὰ νΘΓ. 7. 

᾿ Βοβοη. οὔβοινοβ : “Ηφο νεῦρα τορος Αροβίο- 
Ιυ5, β6α 118, υἱ ἀοσραΐί, αυὰτῃ αρτγαορία 861}1|ο οὐ σΟΥΓΘΟ- 
[ἴο 811, συλ δχίθγηᾷ βοϊαπιὶ δοιίίοπθ τηθιϊδηΐαγ, οὗ 1ά 
1ρβϑηι ρογηϊοίοβϑα, αιοα ᾿ηΐοΓΏΟ 8680. 48 ην18 ᾿1Ὁ06- 
ΟἾΠΠ : οἱ ἔ8|8ο, ἢοη γοϑροπάθδί ; ᾿ρβαῖῆ νϑῖῦο σοῃβοίθη- 
ΓΔ ΠΥ οἱ 56 Ώ511Π| (συνείδησιν) πΠοη σοηηιιὸ οι θηἀϑιῖϊ, 
81 τη 60 οχρτγιπηδίαγ δου νΘβοΘηα ].᾿" 

11. καὶ ἀπολεῖται ὃ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, 
“ἐΔηὰ (ἢ8 (ΠΥ υπἰηΐογηγχοά ὈΓΟΙΠΟΓ ρογβὴ ὈΥ (ΠΥ 
Κηον]οάρα ; δα, 1 βᾶγ, ἴοσ νῇοιῃ ΟἾγίϑὲ ἀϊθαὰ ;᾽ 1. 6. 
“Δηα [Π08 οι νι θ6 (ἢ6 τη θ8δῃ8 οἵ ἢ 18 ρϑυβῃϊηρ;, 
οὐ [Πρ οὗ βαἰναίίοη, ὈΥ ἀδοοίνίηρ δ ἴῃ Μἢδῦ 
ἸΏΔΥ υὐάοτγιηίηθ ἢ18 ΟΠ γιβίιδη ὈγΙ ΠΟΙ ρ 68, δηα 1ἢ τ 6 
Θηἀ βῃξρντγοοῖκ [18 (δ ἢ." ὙΤΠΘ δης ἢ 6818 1 ὁ ἀσθε- 
νών δ τῷ γνώσει 18 ΝΘΓῪ 5ΒιΓἸΚΙηρ ; 8ἃ8 νγᾶ8 ρεισοῖνοα 
ὉΥ ΤΠΘοργαςῖ, ψ8Ὸ ραγαρῆγαβαβ (ῃ6 ψογάβ {π08: 
καὶ γενήσεται πρόφασις ἀπολείαξ, ἑτέρῳ ἡ σὴ τελείοτης. 
Τίνα δὲ ὃν Χ. ἀ. κυρραβίβ [ῃ6 Ῥ6ΟΙΪ ΑΓ ΘΠΟΥΠ ΠΥ οὗ (ἢ6 
ΟΥπΊ6, δηὰ [8 υηϑυϊ Ὁ] 6655 το ἴΠ6 (ἢ 5.184 ρτο- 
ἔβββίοη, ὈῪ ἐπυνναγίίηρ (Π6 ἀεδβίρηβ οἵ 6 Βοάθοπλογ 
ἴῃ ἔδνου οὗἩἨ ΟὨ Θ᾿ 8 Ὀγοίπογ, οὐ Ὀθίηρ {Π6 τηθδῃ8 οἵ ἢ18 
Ροΐηρ ἀερτίνοα οὗ {παΐ βαϊναίίοη Ψ ἢ! οἢ ΟἸ γί ρυγ- 
ςἢμαβθα Ὀγ [ιἰ8 ἀβαῖἢ ἴογ ᾿ἶπὶ δηὰ 4}}]1. ᾿ΓΠθορηγίδοι 
Ψ6}1 ρθη γαβοβ: Καὶ ὁ μὲν Χριστὸς οὐδὲ ἀποθανεῖν 
παρῃτήσατο ὑπὲρ αὐτοῦ" σὺ δὲ οὐδὲ βρωμάτων ἀπέχη, ἵνα 
μὴ σκανδαλίξδηται. ἘΠ 

19. ΤῊΪ5 18 ἰηἰοη δα ἐαγίΠοΓ ἰο 118 γαία [ἢ 6 ΘηΟΣ- 
ΤΥ οὗ [Π6 οἴδξηςθ. 

18. οὕτω δὲ ἀμαρτάνοντες, διο. ““Ῥυΐ (γοπηο 0 6Γ) ὈῪ 
ϑηηΐηρ δρϑίηϑί (1. 6. ἐη)ωγίηρ) ἴῃ Ὀγοίμοσ" Τἤθη 
(η6 ψογᾶβ καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦ- 
σαν ἃ1΄6 ἜΧοροίϊοδὶ οὗ 1Π6 ργεσβαϊηρ, ““Ὀγ ἴπὺ8 Μουπά- 
ἵἱῃρ δηά ἰηλγιγίηρ {Πεῖγ γαῖ σοηϑοίθηςο," δζο. Εἷς 
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Χριστὸν ἁμὰάρτάνετε, “Ὑα δ'η δραίΐηβι δηά οἤξηά (Ἠτίδί : 
γα ἰπἼυγα [18 Β οἰ ρίοη," δῃὰ ἔγυϑιγαΐε ἢ18 θα πανοϊθπὶ 
ἀδδβίρηβ ἴον {ποῖγ βαϊ νδί!οη." ὅδ66 ὙΠΘορὨγΪδοῖ. 

18. διόπερ εἰ βρώμα---σκανδαλίσω. ΤῊ] 15 ἱπίεηἀ δά 
ἰο Ὀ6 {88 οοποίωδιρη οὗἩἨ (ῃ6 ψῇο]α οἵ [ἢ6 ρῥγθοθάϊηρσ 
ΓΟΔϑΟηΖ. Τῇ Αροβίϊο, ᾿πάδθα, ἀοθβ ποῖ δχργθβ88 
{π|8 ἴῃ τῆ ᾿πηρογδίῖνα τηοοά, οΥ σῖγα ἰΐ 88 8ὴ δάπιο- 
ηἰξίοη, ἐβοῦρ] ἢ 6 Πιθ 88 ἰξ 88 βυιιοῖ ; Ὀυΐ ουὔΐ οὗ πιο- 
ἀσϑίγ (οΓ ἰο 8ῃὁν βιιο ἢ 81 ΘΧΑΠΊΡ] 8 88 8. ἰθϑοῇοΓ 
δῃῃοι !ὰ 1π ᾿ἰ8β ΟΠ ῬΘΙΒΟΏ), 6 8808: “17 ΜΠ ἡδνοῦ 
δαὶ τπιϑᾶΐ τηοσγο, ἰζ" ἃς. Ὑπὸ (οιμμηρηίδίοῦβ ποῖος ο 
{π6 ἡψρεονδοίδ, δῃὰ 1ΔΥῪ ἀόοσῃ 1Π6 8686 88 (Ὁ]]ΟΥ͂: 
“ Παίμογ [ἤδη σαι Ὧν Ὀγοίποῦ ἴο 8[η, ὈΥ {Π6 υ88 οὗ 
σογίδίη πιθαίβ, 1 ψουἹά ἤσνογ ἰαϑία τηθαΐ 8411} τὴγ [ἰδ 
αραὶη, δρδίδιπίηρ ἔγοπι ἤθϑῃ, δπὰ Πἰνηρ οἡ Ὀτγοδά, 
ἢ ογ058, Δηα τοοίβ8." δθα {π6 (οπιπιθηϊδίουβ 8Ρ. Ῥοΐβ 
δηα Ἀοβοηη. (ἨΠνγϑβοβίοτῃ, ῃούονοι, δηα ΤὨΘορΡἤγ- 
ἶαοεῖ, αν τι οΐ ν᾽ δῦ 6 τηδίίοῦ ; δηά ἴἢ6 Ἰαίίοσ, 
διηοηρ οὐμογ (Πίηρβ, οὔϑογνοϑ, [δὲ (ἢ 6 Αροβι]β 068 
Βοΐ 88, “1 τὴῦ Ὀτοίποῦ ἴδκα γεαδοπαδίο οϑυβ6 οὗ 
οἴδηςο, Ὀπὺὶ 1 6 ἴΔ4Κ6 οἥἴδησοθ ἀπ λοι; δῃὰ ποῖ 
ἀὐν, Ι ν1}} ποί δαὶ ἑαοίοέλνέα, Ὀαΐ, πο πιεαέ αὐ αἰΐ: 
δὰ ποί [Ὁγ ἃ ἀδὺ οὐ ἰνο, θυῖ, ἔογ αἱ πιν ἰϊ76; δὐά 
το ΠΔΘΓΕΙΥ, ἵνα μὴ ἀπολέσω, Ὅυϊ ἵνα μὴ ἀπλώῶς σκαν- 

λίσω." 

ΓΟΗΑΡ. ΙΧ. 

ΤΗΣ Αροβίίθ οοηίίϊηυαβ {ἢ 6 β8π16 807 οί πγουρὶ- 
ουΐ {183 (Ἰαρίογ, δῃὰ 8ῆονϑ, ΌΥῪ ἢΐἷ8 οὐ ΘΧϑιΏΡίο, 
(πὲ ΠΥ (πίηρβ ἰη {ποτηβαῖνοβ ἰανία!, ουρῇΐξ ἴο Ὀ6 
δυβίδίηθα ἤοπ ἔογ (Π6 βακα οἵ οἴδιογβ; δπὰ ἢον 
ΤΩΔΏΥ {ΠῚηρ8 οὗὨ πιο σγοδίοθγ σοηβθαυθησα δα Πδὰ 
αὐδίδι πο τοι, (᾿ς ἢδ6 τηϊσρῃϊ ποΐ οἴδηδ σϑὰκ 
Ὀγοιἤγθη, οὐ ἴσον δὴ ἱπιρϑαϊπηθηϊ ἴῃ (ἢ 6 ΜΑΥ οὗ Γ6- 
Ἰϊρίοη. (Κταυβα δῃὰ Εοβθημπι.) 

Οη [ἢ βΒοορβ οὗ (8 ομαρίον 866 [ἢ 6 ὀχςβ θη 1]- 
Ἰυδίγ!οηβ οἵ (Πγγϑβοβί." 

Ἐ ΟΥ̓ {πε86 (6 ἐοἸοννίη», θγουρης ἔυγνναγὰ ὃγ ΤἬΔΟΡὮγ]., δΓὰ ἃ 
βοοὰ αὐτάρτηοηῖ. ᾿Επειδὴ εἶπεν, εἰ βρῶμα σκανδαλίδει τὸν ἀδελ- 
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1. οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερο; Α [ἐγ 
Μϑ55., βανογαὰὶ Ψογβίοῃβ, δηά βοῦθ [,β801ὴ ΕΔέΠοΓΝ, 
Γρδα οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος ; οὐκ εἰμὴ ἀπόστολος ; Μ ΉΙΟΝ 15 
τοίδγγσθα ὈὉγῪ ΒοζΖα, στοῖ., Βοηρεὶ, δὰ ἔβᾶγοο, δηά 
8ἃ8 Ὀδθη γοοοϊνοῆ [ηἴο ἴπ6 ἰοχὶ Ὀγ Οτίθβρθδοῃ δηὰ 

ψαίοσ. Τα οί ο  γσθᾶβοη ΤῸγ 118 15, {πα ΓΠΘῪ ΤΆΠΟΥ 
ἃ οἰϊπιαα. Βρ. Ῥεᾶγοθ (868 ἐλεύθερος (0 5ἰρΏΠΥ ἃ 
“ εοπιαπ; δηὰ (08, μ6 {Π|0Κ5, [Π6γ 18. ἃ σγαάδαΐϊοῃ 
ἔτοτι ἢ15 γί σὴἠξ αδ ἃ πιαῆ ἴο ἢὮ1353 γἱαἠέ α5 αὐ “Τροδέΐο. 
Βαυιῖ Τρ εοοι {Π]1ηΚ8 δὲ. Ῥϑὺ] ἀο68 ποΐ ἐγοαΐ οἵ ρο]]- 
164], πδν, ποῖ δνθὴ οἵ (γι βιίϊδη ΘΓ βΈΠΘΓΑΙΙΥ, 
μυΐ οὗ Δροβίοϊ!οδὶ Πρ γίγυ. ᾿ 

ὕροῃ {δε ψ οἷο, {Π6 σοημηοη γοδάϊησ (ἢ οἢ [5 
ΒαρΡογίθα Ὀγ ἐμ δυίῃμογν οἵα ατγθοῖκ ΕΠ 6 Γ5, 45 
ΟΠνιγβοβί. δηά 4}} (η6 ασϑακ (οπιμηρηίδίογθ, δηά ἰ9 

, Ῥτγοίογγοα ὃὉγ οββθημ.) οὐρῇ, 1 {ΠΠΠΚ, το 6 το! ηθά. 
νείβ. ονιἀθηῖν ργοίδγβ ἰΐ, βίησθ ἢ γϑιηδικβ : “ ἀ6 
ἀποστολῇ Δρὶι (ΙΕ ΠΟΙ8 σοτηπι. 2, ἀ6 |Πρατίδία ροβῖ 
σΟΠΉΏ. 4. οἱ 8646. 
1 ἰ5 ν 6 }} τοιῃγκοὰ Ὀγ (το 8, (δα δι. Ῥαὺ] ἤογθ 

βῆονΒ 16 Τομηπαάαξίοη ΟΥ )85185 οὗἨ 8 ονγὴ ΠΙΘΟΣΙΥ ; 
.α. “4 1 ποῖ 8η Αροϑί]6, δπὰ δ: 1 ποί ἐῤογεζον δ 
πε» ἷ. 6. ““ ἴγρα ἴτομι 8}1 (!ηρ8 1πΠ6]ἘΕδγθηΐξ, δηα 68- 
ΡΘΟΙΔ ΠΥ, ἴογ Ἔχϑρ]α (16 }} 16 {Π 6 πηθη! 08), ἔγθα 
ἴο να δ (ῃΠ6 Ἐχρθῃῆβθ οἵ (6 (πυγοῇ." 

Τηδ Ὡσχί ψογά8, οὐχὶ ᾿Ἰησοὺν, ὅζε.., ἃ8 Ο6}}108 οὉ- 
ΒΟΓν68,) 816 ᾿Ἰηἰοπἀρα ἴρ τϑίηονα ἃ ἰδοῖϊζ' οὐ]δοίίοῃ, 
ὨΔΠΊΘΙΥ : ““ Υου ἅΓΕ 0 ΔΡροϑβίϊθ, ἢανίηρ ῃοΐ θθθη σϑ- 
ςαἰνοά ὈΥ Ζ268ι85 ΟἸ γιβί, ἤθη οἡ θᾶγίἢ, 1ΐο {6 
πυθογ οὔ (Π6 Αροϑβι[68.᾽ ΤΤο ψῇῃϊοῖ (ἢ6 ΔΌΒΥΨΟΣ 18 :᾿ 

φόν μου, οὗ μὴ φάγω κρέα' ἵνα μήτις νομίδῃ κομπάϑδειν αὑτὸν καὶ 
ἀλαξονεύεσθαι" ἀναγκάξεται λοιπὸν δεῖξαι πῶς καὶ τῶν συγκεκωρη- 
μένων ἀπέσχετο, ὑπὲρ τοῦ μὴ σκανδαλίσαι τινὰς. Αὐτοῦ γὰρ τοῦ 
Χριστοῦ ἐπιτάξαντος τὸν κηρύσσοντα τὸ εὐαγγέλιον" ἐκ τοῦ εὐαγγε- 
λίου, τουτέστι, τῶν μαθητενομένων ἐσθίειν" ἐγὼ εἰλάμεν λιμῷ διαφ- 

θαρῆναι μᾶλλον, καὶ μηδὲν παρ᾽ ὑμῶν λάβειν, ἀλλὰ τοῖς χερσὶ μου, 
ἐκοπίων ἐργαθόμενος καὶ ἀποτρεφόμενος. Ἦσαν γὰρ καὶ παρ᾽ αὑτοῖς 
τινες, ὡς ἔοικεν, πλούσιοι διδάσκαλοι, φιλοτιμούμενοι ἐπὶ τῷ διδάσ- 
κειν ἀδαπάνως, καὶ καταισχύνειν ἐντεῦθεν τὸν Παῦλον μηχανώμενοι" 
ὅπερ αὐτὸς συνεὶς, ἀπέσχετο, ὡς εἶπαν, τοῦ παρὰ τῶν μαθητῶν τρέ- 
φεσθαι, καίτοι συγχωρηθεὶς τοῦτο" ἐγὼ μὲν, φησιν, οὕτως" ὑμεῖς καὶ 

. οὐδὲ εἰδωλοθύτων ἀπέχεσθε. 80 αἶδο (ουπιεη. 



448 Ἰ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΙΧ. 

« ἢδνϑ ἴ ποῖ βοϑὴ (Νἢηϊοῖ ἱηζογγοζδί ου [88 (ἢ6 ἔΌγος 
οἵ ἃ βίγοηρ 8386 γ ]0η}}" “1 λαυθ δβϑι γον 5θθὴ 
7685 ΟΠ γίβε ἰὰ (86 Πεβῃ ;" δ] υάϊηρ ἰο {Π6 βυροῖ- 
ὨδίαΓΑΙ νἱδίοη σοοογάθαὰ δὲ Αςῖβ 9, 92., δῃὰ οἴἶθη 
τηοηςἰοηοά αἤογναγάθϑ. ὅθο Αςίβ 18, 9. 4, 10. 
Ης το ϑϑῃβ ἴο Β4Υ ἰἰϊαΐ ἢδ ἐς ἴἢιι8 8ῃ δνψε-ιοἰέγιδξε ; 
ὙΠ Πἢ ἐογηγχοά ἃ τηδίοτγὶ δὶ ραγί οὗ ἰῃ6 Αροβίοϊ!οϑὶ ςδα- 
Ταοῖοσ. 80 [ἀκΚὸ 1, 2. καθως παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ' 
ἀρχῆς αὐτόκται καὶ μὰν φὐδε γενόμενοι τοῦ λόγους 80 
αἶἰ8ο 1 (ον. 15, 18. ““ Αῃά Ϊδβὶ οὗ ἃ1]] ἢ ννῶϑ δϑθῃ οὗ 
ηπ6." Οὐομηραῖα Μαῖίί. 18, 1ὅ. Τη6 Αροϑβίΐε, ἴοο, 
δὰ βθοοῃ Οἢειϑί, ποῖ ἢ ἢ 158 ᾿υιϊηδἰϊοη, Ὀπὲ ἴῃ ἢ 9 
σἴογγ. (ὅδ6βε 4 (οσ. 19, 1 8644.) 

1. οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Ηδετα (88 
Οτο 8 γα }}] οὔδογνθϑ) ἢ6 ργοῦδθδβ ἣϊ8 ΑΡοϑβί[}βϑῇῆϊρ, 
ὨΔΙΏΘΙΥ, ἔγοπι πανί, ἴΏ {86 ὀτογοίδο οὗ ἰῃαΐ οῆςο, 
οοηνογίοα {Π6πὶ ἰο (ΓΙ βιἰδηϊγ ; ψῃϊοῖ, νι ουΐ ἀϊ- 
τίη δϑϑἰβίδῃοα (ἃ ῥτοοῦ οὗ 8 ἀἱνίηθ τη 5510}}. σου ὰ 
Βανα θθθὴ ἄοῃθ. ῬΤμετγοίοσε, ὈῪ 80 ἀοίῃρ, ἀποστο- 
λικὴν διακονίαν ἐπ λήρωκε. 
Το ψογι8 ζ]] ον ίηρ, ἐν Κυρίῳ ἃτα ποῖ ν 6 }] οχ- 

Ρἰαἰηθά ὈΥ 1Π6 ατοοῖὶς (οϊημηεῃίδίοτβ δηά (ἢ6 ΘαῪ 
τηοάθγηβ. ΤΏΘΥ ΒΙΠΥΡΙΥ δι σηϊἶν, “ἴῃ ταβρθοῖ οὗ [Π6 
Ιοτὰ δηὰ ἢ 5 γοϊ ρίοη.᾿ ἍΜ Γοϑροοί ἴο {Π|π τὸ ἔργόν 
μου ὑμεῖς ἐστε, ἰί τύ Ὀ6 οὐρδβεγνϑά, (δαί ἴῃ (Π6 (]48- 
5108] ἩΣΙΓΕΓΣ 880, [ῃ086 ΨῆΟ ΓΘ ΔΏΥ ΟὨΘ᾽5 ρωρὲΐδ, ΟΥ 
οἰουόεα, ᾶτα βαϊἃ ἴο θ6 {ποῖγ τὐογζ. ὍΤῆυϑ9, οἴ τΠ6 6χ- 
ΔΏ0]65 οἰϊαὰ Ὀγ οῖβ., ῬΏΠο 923, 844, 14. ἐμὸν ἐστι 
τοῦ Μάκρωνος ἔργον Γαΐος, μᾶλλον αὐτὸν, ἣ οὐχ ἧττον τών 
γονέων γεγέννηκα. ϑδοηθοδ Ερίδί, 84. ΑΒ86ΓῸ δ τη ]}ἢ], 
πιοιίηι Οριι8 68. 

4, εἰ ἄλλοις --- ὑμῖν εμι. ΤἸοναγάβ τῃ6 υηδογβίδηά- 
ἱηρ οΟΥὗὨ [818 νϑῦβα, 1ζ 15 ᾿ρογίδης ἴο οὔϑογνθ, (ψτἢ 
ΟὨμεγϑοβί., ΤΠοοργ δεῖ, δπὰ (ἘΠ οιποηΐ5,) {πὲ τἢ6 
ἈΡοϑβι16 ἤδῦθ βρθᾷῖᾷβ κατὰ συγχώρησιν ; 4. ἃ. “σταηΐοά 
(Πδι 1 δ ηοΐ Δῃ Αροϑί[ε ἴο ἐλεῶ οΥ", 1{ [γα Ὀ6 ΔῊγῪ 
ψ 0 ἀουδὲ οὗ ΠΥ ΑΡοβι!6βῆ!ρ, ψοῖς οδηηοῖ ἀουδέ 1, 
ἰο Βοῖι 1 ἴᾶνθ Δρργονυθά τηγβοὶβ 88 βιις ἢ." Οὐκ 
εἶμι, 1.6. “1 δι ποῖ (8ι.0}}},᾽ δος. ᾿Αλλὰ γε ὑμῖν, 
“ (0 γου δἰ ἰθδβὲ [ πὶ (1. 6. ἔνα θ66η) βι0}.᾽) ᾿Αλλὰ 
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γε ΔΙΓΟΓ εἰ [188 {Π|6 86η88 οὗ αὐ οογὰ (866 Ποναγ.. 
Ηοορ. ἀδ Ραγί.. δηὰ Μεαίιῃ. στ. 6τγ.); οὗ νηοῦ 
Πλάρῆ οὶ δάάδυσοβ ἀη χα μρ 6 ἔτοιη Η γοάοί. 

“ΓΠΙ5 βθϑιῃβ ἴο 4146 ἴο δοιηθ ψῆο Πδά ἀθηϊθά Ὠΐη 
ἴο 6 δὴ Αροβι|6, {ποιιρῇῃ {ποΥ δοκηον]οάρεα ἢὶπὶ ἃ8 
ἃ Τοαοσλον. , 

ὦ. ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑ. ἐ. ἐ. Ἰζ. 
ΓῊΙ5 Βθηίθη06 18 πηθϑηΐ ἃ5 ἃ ἔυγίῃογ εοηβνγπαξίοη οὗ 
{Π|6 ργθεθάϊησ. ΤὨδορηγ. (ἔγοαι (ἢ γβοϑι.) τρι}γ 
εχρ αίηβ σφραγὶς ὈΥ ἀπόδειξις. Απᾶὰ (6 86η86 οὗ 
(6 ρᾶββϑασθ ἢδ νν8}} ἰὰἂγ8 ἀονγη 88 (Ὁ]1ονν8.: κἄν βούλε- 
ταί τις μαθεῖν εἴπερ εἶμι ἀπόστολος, ὑμᾶς δείκνυμι" καὶ 
ὑμεῖς ἐστε οἱ σφραγίϑοντες καὶ ἐπιβεβαιοῦντες τὴν ἐμὴν 
ἀποστολὴν. Πάντα γὰρ, ὅσα ἀπόστολος, ἔργα ἐν ὑμῖν 
ἐνεδειξάμεν. 

Αἱ ἐν Κυρίῳ Οτοῖ. ἀηὰ οἴδοῖβ δυυδυ ἃ ὀντες, “ 1η88-.- 
πγυσἢ 88 γ8 αι (ἢ 5014 η8.᾽ 

8. ἡ ἐμὴ ἀπολογία --- ἐστι. ““ΜΥ ἀοίδησο δραϊηϑί 
{πο86 {ῃδὲ 810 ἴῃ ἡάριπηδηΐ προ τὴν Αροϑίο!οαὶ ργο- 
ἰο ηϑϊ οη58,᾿᾽ ἄς. ᾿Ανακριν. (48 Βοβδηιη. οὔβθινθ8), 18 ἃ 
[ογθηϑι6 ἴθ γῃ, ρΈΓΡΟΒΟΙΥ δαρ]ουθα ὃὉγ {π6 Αροϑβί!ε, ἴο 
δίηΐ δὲ [Π6 αγγόσαπεθ οὐ [ῃο86 ψῇο ςδ]]θὰ ἴῃ 411.68- 
ΠΟ ἢϊ8 Ὠίν!ηθ τηϊβδίοη. ἴπ ψ ἢ ἢ νον ϑοἤϊδυβ, 
οχρίδϊηϑβ: “ααϊ ἀδ οσαυϑβὰ 6}08 σορΉ Γ]. φυ Δ 81 ψι1- 
ἀϊοθ5 βοάθραηξ ; 4] 8101 }5 6}115 δοί!οη 68 αἰ]! σΔη 4] 
ἀττοράῦδηΐϊ οἱ ν᾿ σα δηΐϊ." ὅθ 1 (οι. 4, 16. Οἴγοι- 
ἰϊὰ8 γεηάθγϑ ἰΐ αὐ μαϊοσαπέ. 

Αὐτὴ τηᾶγ ὃ6 τοίδγγαα οι ποῦ (ἢ (Π6 ατοοῖκ (οπι- 
τηθηϊδίοιβ, (ΙΕ ]]., γοτβί., δΔηα Β6ΖΆ) ἴο (6 ργεϑοραϊηρ, 
ΟΓ (ἢ πγοϑὲ [ηΐογργοίθγϑ) ἴο ἴΠ6 )οῤίοισϊπα ; ΜΏὮΏϊΟἢ 
8668 ΡΓΘΙδΓΔΌΪΕ. 

4. μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν, δι. ΑΠοτ {118 
ἀἸρτγθβϑίοη οἡ ἢὶβ Αροβίοϊοα] ἀἰρη!ν, δέ. Ῥαὰὺ] ῥτο- 
Π6648 ἴο ρτονα ΟΥ̓ Ἔχϑηρίθβ, [Π ἢ6 πά, ἴῃ ἸΏΔΗΥ 

τ Αηά πὸ ννοηάεγ (μᾶῖ ἰΐ βῃουα βανα (ἢ 18 5686, δίηοθ σφραγὶς 
πιδδῃϊ ργΟροΥΥ ἴῃ ἱπιργοβϑίοη πιδάθ ὮΥ ἃ 868], νυ] ἰοἢ Ὀεΐηρ; αἰχοά 
ἴο νυγἱτπρ8, ἰ8 ἃ ρ»γοῦῦ ἀπὰ εὐἰάεπος οὗ {πεῖν Δα ΠΟΥ. δ {πδᾶῖ ἱΐ 
οοπη65, ἰα 6 δηὰ, ἴο βίβῃ! ν βεηεγα γ, ἃ ἀεηιοπείταίϊοπ; 88 ΡΙαῖο 
185., οἰϊοι Ὁ Κτιυθε. 

νοοῖ, ΡΥ]. 9 ς 
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τῖηρδ, ποῖ υδοὰ [Π6 ᾿Ιθογίγ ψ ἢιο ἢ Π6 ροββϑδβερά. 
(Κεδυβο.) 

ΤἼΗΟ φαγεῖν καὶ πιεῖν ἃΓ6 μορυΐατν᾽ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ΒΠΏΡΪΥ͂ 
ἀδποίϊηρ δωδέϊηοηοα; α. ἃ. ““Ηλνε νὰ μοί ἃ σίρῃι 
ἴο Ὀ8 πηδιηϊαὶπεά δἱ {Π6 Ἔχρϑῆβα οὗ (ἢ6. (δυγοῖ,, παρὰ 
τῶν μαθητῶν," 80 ΟΠγγϑβοβί. δηὰ ΤἼὭΘορῃνὶ. 

ΒΥ ι06, ἴπ6 Αροβεία πηϑδηβ 7, νὶΖ. 88 6 }} 848 οἱ βῖϑ. 
ΤῊΙ8 γἰρἢς 88 οὐ κί πα ἢ Ὲν σγδηίθά (ο {{Ππ Αροϑβί[65 ὈῪ 
οὔ [ογὰ (866 Μαγῖ 10, 7.) : διά Εοββθῃι. οὔβογνθβ 

“{Πδι 1 88 ρογαι 6 ἀπιοὴς ἰῃς 96 }8 [ὉΓ ἰϑϑοἢοΓβ 
ἴο γϑοοῖνα 8 γον δίοη ἔσοιῃ 41} ψῇο σοῦ 40]6 δηὰ 
ΜἸΠ]Πηρ το δυρΡΙνῪ ἴι. Κύυϑυδθο, ἴοο, οὔϑεγνεϑ πδὶ 1 
ν 85 ἰἢε οσυβίομι οὗ αἰ παϊοἢ8 οὗὨ δῃι 4} (δὲ τῆ 
ΡΌΔΙοΙγ σοπδβιι(υϊοα ἰοδοΐθγβ οὗ γοὶσίοη 8ῃου ]ὰ θ6 
Βηρρογίοα ὈΥ {Π6 σοηίγ θυ οη8 οὗ ἰπο86 ψῇοπι {Π6Υ 
Ἰηϑίγυςίο 4. ΤὨ 5 ρτγίν!]ορο, ἤοψονογ, δί. Ῥδαὰὶ δαί 
βϑάοπι ιι864, ἴῃ ογάογ ἰο δνοιὰ ἰῃ6 ἱπιρυϊδίίοη οὗ 
ἸυἰοΓοβίϑα τηοίϊνοβ. 

ὅ. μή οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν.. 
ΤὨῖ8. ραβθαρα ἢδ8 ποῖ ἃ [{{{|6 Ἔχογοϊβοά {6 ᾿Ὡρ ΠΟΥ 
οὗ (ῃ6 (ὐοπῃπηοῃίαίογβ, δα πο ἱπιογργοίδιίοη Βι Ποτίο 
ΡΓΟροβθα 18 ψἱπουΐ 118 αἰ βίου} 168. Μοϑβὶ οὗ {ἰϊς 
Δῃςίθηϊ ΕδίἤοΓβ, 85 δ͵βο Ἵ εΟργ]. δηὰ (ουπι., ἔδκο 
ἀδελῷ. γυναῖκα ἴο τηδδὴ ἃ δἰδέεγ-τοοπιαη; απὰ {Π6 Ὺ 
(Πηκ [{ τοΐδγϑ ἰο σίο πιαέγοης “ἶιο [Ὁ] ον [6 
ΑΡοϑβε168 88 (θυ 8 ἀοῃξ οὖν 1, ογά, δηὰἃ πηϊηϊβίογοά 
ἴο ἴπθπὶ οὗ (Πθ1Γ βυθϑίδηςθ. Βιϊῖ οὗ {{|18 Ὧο δουδάδηοθ 
[25 θθεῆ δα ἀιιοοά ἔγοην ἔμ γθοογάβ οἵ Εςοϊ ει δοὶῖσαδὶ 
Ηϊβίοσγ, τοδο μι ηρ 60 κ ἴο {818 ΘΑΓΥ ρογοα ; δὰ {8 

Ἔ Βρ. Ῥεδγοα τυγοι]Ἱὰ γεπάεν ἐξουσίαν, ἠοῖ τίφλΐ, Ὀὰζ ροισετν, ““ Ὀ6- 
ΟΔι.86 ΘΥΘΓΥ ΓΒ [88 ἃ ροῦγεῦ ἴ0 εδί δἴ δῃοίῃοι 8 ὄχρθῆβα, Ὀυϊ Ὠοΐ ἃ 
εἰρθι." ΤὨϊΐδ, ΠΟΎΘΥΟΥ, 566 18 ΨΟΤῪ δΟρὨΐδεῖοα]. ισἠΐξ ἐδ Βοτὲ ιἰδϑὰ 
Ῥοραίατὶἐεν ἴον ροῶετ. Βυὶ {πε οοηλπιηη ἰΓΔΏ 5] δι ἢ. ὩΔΥ ὑε ̓ υδιϊβεά 
ἐνεὴ ΟἹ {μα Βίδῃορ᾽ Β ονγῃ ῥγίποίρ!εβ. ᾿Ἐξουσία (88γ8 [)6) δἰξηΐβεβ 
Ῥοωεν ἴῃ ΘΏΘΓΑΙ : ΒΟΠΊΘ Ἶ Π168 ἃ ΠΔΙΌΓΔΙ ρΟΥΤΟΙ, ΒΟ  ] 268 8η υϑυγρεὰ 
Ῥοννεγ, δηά δοϊηοίίτ)θβ ἃ ῬΡΟΥΤΟΣ βίνθη ΕΥ̓͂ ΠυτΔη οὗ αἀἰνίηα ᾿αννϑ, δηὰ 
1Νεὴ ἰξ ἰδ Ὀδδῖ σεηδεγεὰ 8 γί ί." ΤὍὙτΌδ: Ὀθῖ πδαὰ Ὠοῖϊ ἴΠς ἄρυϑι!ε ἃ 
τος Ὁγ ιυΐπο ἰαα, ἰῃδειιυςῇ 856 {πἰ8 νγδο ("6 ἱπ)υηοιίοῃ οὗ οὐ 
Ι1ωτὰ 7}εϑὺ5 ΟἸ τοδὶ, ““πτῆο οβολα ἔγοιη Οοὐ, διὰ ννδββ (οὰ :᾽ βυηὰ 
(δογείογε ἐο Ολνγιδέϊαηδ ἰὶἃ 8 ἃ τίρηί. Ηκηιαλὶ ἰανβ, ἰοἀοεά, ποά 
δαί δε, ὑλαβηνήᾳ ἰϊ ἴο {ππ ἰδδοίλοσο οὗ Βεϊϊκίου ; δηὰ ἴδε δεννίδιι Ὠσο- 
ἴοεδ (δϑοΠοῖ8 8}} παὰ ἰϊ. 
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Ἰοοπση, 88 Μ06}} 88 (ἢ6. ΑΡοβί]6, 18. ἤθγθ δωρροδεά ἰο 
θὲ πλαϊηἰαϊ θά δἱ (Π6 Ἄεχρϑῆβο οὔ {πΠ6 Ὁμυτγοῇ ; ψηϊοὶ 
ψΟΒΪ] ἃ ποῖ Ὀ6 (ἢ σα886 ψι {Πο56 τι οἢ τηδίγοπϑ.. 

Οἰδοῦβ τοηάοῦ ἴἴ α Ολγιδέίαπ τὐοπιαλ. Βαΐ, 88 
Ἰοάάτ. ταπηδγῖκ8 (ἔγοιη Ὗ [{51.5, Δηα Πα ἔτοσλ ΟΕ]]., 
ΨὮΟ ἢδ8 66 πῃ Θχορ] ]]ϑηΐ Ὡοΐθ, ἴῃ τ ὨΙοἢ ἢδ Πᾶ8 Δη- 
ΕἰεΙΡαιοα α]άχοβί 41} οἔμογ (ὐσοιητηθηΐξαδῖοιβ), (18 ψψου]ά 
θ6 ΒυΡοΓήπουβ, βίης 6 ΔΠΥ δ δέον 15 ἃ ἸΟΟΣΠΩΉ. 

Ῥ ρίδυδ]6 185 {6 ἱπέογργοίδιίοη οὐ Βοζα, ατοί., 
Ηδιη., Ῥϑᾶγοθ, δηΐ πιοϑῖ (οπλιησηϊαίογβ ΤῸΣ {π6 
ἰαϑὶ ΠΑ] σοπίαγυ, ψο (Κα ἴἴ (0 τηϑᾶῃ ἃ ΟΠ γί βέϊαη 
ἐυΐο, ἸΙΤΘγΑ ΠΥ “ὁ ἃ ψ|δ ἢ0 5}}4}} θὲ ἃ ἰδίαν." Ὑοὲ 
ἀδελφ. ΤΙ: 10 1}}18 νον, 866) 5 ΡΟΓΗΟυβ, δησὃ 
6 σδηποῖ ϑῦρροϑβεα ἃη Αροβι]α ψουϊὰ ἢᾶνα δὴν δεξ 8 
ΟἈνίεέϊαη αἸΐα, 811}} [6588 [8Κ6 ἤθγ δθουΐ : δῃᾷ ροτῖ- 
ἤδρ5 10 νου] ποῖ 6 Θᾶ8Υ ἰο 6ϑβίδὈ}}5}} [18 δά]δοςιναῖ 
86 οἵ ἀδελφὴν, τ] ἢ οὐρἢ, δὶ Δὴγ σαί, ἰο ἢανθ 
Φοῖη6 η΄ αὐέεν' τῆς γυναῖκα. “ΤῸ δνοϊὰ (15 Αἰ ]γ, 
δΟΙΏ6, 838 δάσο, σοπ]οοσίῃγα ἀδελφὴν ἢ γυναῖκα. Βιι 
[0 {5 {Π6ΓΘ 18 ΠῸ Δ ΠΟΥ ; δηά 10 ψου]ὰ γϑίῃοῦ 
ΓΟΟΌΙΓΕ γυναῖκα ἢ ἀδελφὴν. ΤΠαι ῬΑ] λαά ἃ 58ἰϑῖθγ ἰϑ 
Βοίῃηρ ἴο {ἢ6 ΡΌΓΡΟΒΘ. 

ὕροη (6 ψῃοΐο, 1 σδηποί Ἀρρτονα οὗ ΔΗΥ͂ ἰπίογ- 
ΡγΓείδιοη ᾿Ππογίο Ὀτουρῃς ἔογναγά ; θυ 1 ψοιϊ]ά 
ῬΓΌΡΟΒΘ ἴο αἶα γυναῖκα ἃ8 ἃ 8ιὈ5ιδη( να 408} {υ]ηρ’ 
1ῃ6 ργθοθάϊηρ ἀδελῷ., ὈΥ [6 611}0515 οἵ οὖσαν ; ““ ἃ 515- 
ἔθ, 1.6. “ἃ 581:3.6γ- (ἢ γιβίδη,  Π0 58} 6 (Π6ῖν τ] ᾿ἢ 
Μ ΠΙΟΝ ΠΙηΐ8 (Πδῖ 1 νγᾶϑ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ (6 ἔδιηδ]6 
{γν Πρ σοι ρδηϊοη ἴο 6 5δυοί,; δηα {{|18, Ἰηἀ 66, 
ἀφοογὰπι νουϊὰ γοααΐϊγθ. ΟἿρ ῥγιποῖραὶ γοᾶβοῃ ἴῸγ 
(Ποῦ Ὀοϊηρ δ] ον θα (ἢ15 ὈΓΓνΊ ]) 6 ρθ, 88. Ὠοΐ 80 πηιοἢ 
(Π8ὲ (ἢ 656 ἔδιπ]65 τηῖρἢς τη Π]βῖου ἰο {Ππ6 ἀοπηθϑεῖσ. 
οοιηίοτί οἵ [Π6 ΑΡροβι[68, (νν σῇ τπηοϑῦ (ὐοπηπηοηίαίογβ 
ΒΌΡΡΟΞ6), 88, γαίογ, {πὶ {ΠΟῪ τὰὶρἢς 06 πηδάδ βούν!ςο- 
ἀδε ἴο {π᾿ σοηνθυϑίοη οὐ ςς ο ἢ [168] ᾿ηβίΓασίίοη οὗ 
ἔδπί4168, ἰο ψῇοπι, δοσογάϊηρ ἰο {π6 δοσιιβίοπγεα 
ἔοττηβ βοίῃ οὐ Οτεοίδη πὰ Οτίθηϊαὶ βοοίθιυ, (ἢ6 
Αροϑβίῖε8 ψουὰ ἤᾶνθ {16 Ορρου ΠΥ οὗ βθοίηρ. 
(ὅες δυϊσοιβ Τῆθ8. 1, 720.)}). Απὰ {παῖ {ΠῸῪ ἀἱά 
86ΓΥ6 {Π158 ρυΓροΟβα 18 ἰθβϑε θα Ὀγ (Ἰδπι. ΑἸοχ. [,. 7. 

δοδ ΄ 
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Τηδὶ Οἤινψβοαί. (ἢ 9 υηἀογβίοοά {πΠ6 ψογάβ 1 ἤᾶνα 
ΒΟΙΘ ΓΟδβοη ἴἰο {πϊηκ. Αἱ 4}} Ὄνθηΐβ, 6 ἀοδ8 ποῖ 
[Κα ἐλαὲ νίενν οὗἩ θὰ ψὨϊοἢ 18 δἀορίοα ὈΥ̓ ΠΔΏΥ 
Οτοοκ δηά [μη Ἑδίϊῃοτβ δηά (οιηιηθηίδίογβ, ἃ νον 
ΜἸοἢ Β6ο8 ἴο ἢδνα οτὶρὶπαίθα πλογοὶυ ᾿πῃ Μοηκίβῃ 
γο᾽άϊςο5. ΤῊϊδ β6η56 οὗ περιάγειν 15 1Ππ9ἰγαϊοα ὮΥ͂ 
οἴ8. ἔγο Χϑη. Ογγ: ὦ. περιάγη τοῦτο τὸ μειράκιον" 

δηά Ζυνοηᾶὶ 1. 194. εἰγουμῃ ἀυοιυΓ ΟΧΟΓ. ο ν᾽ Ὠϊσἢ 
Ι«ἀἀ ὙΠπεοοροτρ. 8ρ. Αἰΐρη. 960 Ε. καὶ περιήγοντο 
μὲν δύο καὶ τρεῖς ἐταιρουμένους. 

. ἣ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ 
μὴ ἐργάξεσθαι ; “Οἵ (αρεδίη) αᾶνε 1 οπέψ δῃᾷ Βαγῃδθδβ 
Ὧ0 ργν!θρα οὗ δχειηρίοη ἴγοῖῃ ἜΠΟΠΗΝΕ δῖ ΟἿΓ 
{γ8465 ἔογ 8 πηδἰηΐθηδηςα Ῥ᾽ ΟΥ̓ ({|18 86η86 οἵ ἐργάφεσ- 
θαι ΘΟΧδιη 68 οσσὺγ ἴῃ [κα 18, 14. “οἢ. 9, 4. Βοπι. 
4,4. 1 Ἴ 685. 2,9. Τοῦ μὴ ἐργάϑεσθαι σατγτ658 σψἱτὰ 
ἢ τΠ6 σοηϑοαυδησθα, “ δὃυῖ οἴ Βεΐηρ; πηδ]ηἰδ! δα αἱ (ἢ 
σθαγρο οὗ τὰ Οδυτγοὶ ;" 4. ἀ. “86 Ψ 6 ἴο 6 πιδήθ 
Θχοθρίϊοῃϑ ἴο ἴΠ6 σοηθγαὶ γι}]6 2 1 δββϑηΐ ἰο Π)οαανγ. 
{Π4 118 ροϊηΐβ δ βοὴ ρϑοι! δας βρίδθη δραϊηβί [ἢ 688 
ἴνο Αροϑβι[68 οὗ {6 υποϊγουπγοϊϑίοη. Τῆδὶ Βαγηδθαβ 
ψγ 88 [6 ἰγθαυθηΐϊ σοπιραπίοῃ οὗ Ῥδϑυΐ, γα Κηον ἔγομῃ 
Αςῖβ; δηὰ ἴτοῃ (6 ΨΔΥ ἰῃ ψῃϊο ῬΑ τη] ΟῊ8 
Ὠΐπ), 6 ΙὩΔΥῪ ργθϑαηλα (Πδὺ ἤθη ἢ6 8 ψ 1 Ραὰ] 
6 (ο]]ονγοὰ [18 οχδιηρία οὐὗἨ ψανίηρ ἢ 18 τοϊηϊϑιοσιαὶ 
εἰσιν, 

. 7, 8. Τίια Αροϑβίῖίε πον 1 υδἰγαῦα8 {1}18 τσ ἰο πηδίῃ- 
ἰθῆδῃσθ ὈΥ ἔνγο δχϑιηρίθϑ, ἐν οἱπιϊὶ, οἡ 6 ἰδ Κϑη ἔγοιῃ 
οοιῃηπλοη [6 δηά τΠ6 οσυβίοπῃβ οὗ [6 Οἰθη(1165 (86 
οἴδογ ἔγοπι {παῖ οἵ {Π6 Μοϑβαὶς αν. 

7. τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις,, ““ ΠΟ ΘΟΥΟΙ 068 
[0 γγᾶγ δ ἢ18 οσῃ σπαγροβ." Οη {Π6 ψογά ὄψ. 1 ἢδανε 
Ὀοΐογο ἰγοαίθα ἴῃ {ἢ ποῖϑ ἢ [μΚ6 8, 14., Δηά Βοιῃ. 
θ, 28. ὅδ66 αἶβο Βοβίῃηϊ, Δπεᾳ. οι, 10, 4. 

ἢ. καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει. ΤὮΪ8 18 ἃ 
»Ῥορεΐαν' τηοάβ οὗ ἜἽχργεβϑίοῃ ἔογ: “" δῃάὰ ἄοββ ποὶ 
Ἔχρϑοί, οἵ οἰδίῃι ἴο ϑαὶ οὗ {πΠῸ ἔγυϊ." 866 2 Κίηρἕ 
18,381. ἢ ταβρϑοῖ ἴο {Π|π βϑγῃίδχ ἐκ τοῦ καρποῦ ἐ,, 
1 15 Ηθργον. Τῇ (Ἰαϑϑίοαὶ νυ θτϑ 4ὁ ἢοΐ ι156 ἴπ6 
ΡΓΘροβίτοη. (866 διορῇ. ΤἼη68.) [ἢ πουηϑ ἐπ (Δ Κοη 
Ῥαγιινοῖγ, μέρος ἰδ υῃμογβίοοά. 
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ὝΠ6 γοδάϊΐϊηρ οἵ βοῆς Μϑ ΚΝ. τὸν κάρπον 18 6Χ ΘΠΊ6ῃ- 
ἀδίίοπμα. 

7. καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; Οὐ,τοί. 
Οὔϑογνοϑ {πδϊ Κ 15 δοπηθίϊ πΠ168 881 ἰο Ὀὸ δαέθῃ, νὶζΖ. 
εἰς ὑγεοαά; 88 2 ΚΊηρ5 4., 42. 7.ἀ1Π} 10, ὅ. ὅς 18,11. 
Βυι ἐσθίει τᾶν 5ἰρσηϊγ, “εοάοίξ ἠϊπιδοί. 

8. μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ: “ο 1 ἃῖσιθ 
ΓΟΒ[ΠΠρ’ ΤΏΘΓΘΙΥ ΟἹ ἴπ6 Δι Πογ οἵ “υπιδη ἰπβι- 
εἶν Ῥ Οἱ [ἢ 5 ἔογςβ οὗἉ ἀνθρ. 866 {6 ποία οη Ἐοῃι: 

, 94. 
8. ἢ οὐχὶ καὶ ὁ. ν. τ. Ἅ.. ““ἀο65 ποί {Π6 ἰὰνν οὗ Μοβεϑ, 

ϑίνθη ὈΥ αἰνίηα δ ΠΟΥ ἴγ, 58 Ὺ [Π6 58π|6 ἢ" Ηδεγο 1 
ψου]α σοιηρᾶγα ὨΙοηγ8. ΗΔ]. 1, 258, 20. τι οὖν ὑμᾶς 
ἀποκρίνασθαι παραινῶ; μὴ συγχωρεῖν κ. τ. λ. (8ς}!. 
παραινώ.) 

9. οὐ φΦιμώσεις βοῦν ἀλοώντα. ΤΑκοη ἴτοηι οι. 
425,4. Τῃθ Αροϑβι}6 5 νογάβ ἄρτθα ψ πὴ [Π6 δορί. 
- Φιμοῦν 5:|61Π68 σαρμίδέγαγο, 0 γιμπαίθ. (ὅθ δ. ἢ]. 
16χ.) Τὴ γϑάβοη ἔοσγ [Π18 ἰὰνν 15 δβϑ!ρηῃβα Ὀν Ζοβ}ρῇ. 
Απηι. 4, 8, 21. 88 [Ὁ]1ον5 : μὴ γὰρ --- δικαίον εἴργειν 
τοὺς συνειργασμένους τοῦ καρποῦ, καὶ περὶ τὴν γένεσιν αὕτου 
ποιήσαντας. Απὰ ῬΠΠὸο 711 Ε. (εἰἰοαἃ ὈΥ 1, οΎ8Π6Γ) 
ΤῊ ΘΠΓΙΟΉ8 (ἢ18 Δηηοηρ [Π6 Μοβαὶς ργθοθρίβ πη] οδίηρ 
ὨυπηΔη}} δηα ΚΙΠΔΏΉ688. 

Ἐοϑθηπι. οὔϑοσνθϑ, (πὲ (ἤ6τ6 γα ἔουγ τηοάθ5 οὗ 
{Πγϑϑἤῃϊηρ 'ῃ 186 διηοηρ ἰἢ6 δΔηςί θη 8; οἡ ΨἤϊΟἢ ἢ6 
Ττοίετβ ἴο Βοοδαῦὶ Ηἰίδγορ. 1, 9, 842., δηὰ Ῥαδυ βθη 8 
Τγανοῖβ. Τὸ νος ἢ τη ὑ6 δάἀοαὰ δῆαν᾽βΒ ΤΊανεΪβ, 
δηα Ηδιπηογβ Οὐδ8. ΤΊ] βυ]οοΐ 15, ΠΟΘΝΘΓ, ηιοϑέ 
σΟΡΙΟΙΒΙν δηα -8εἰ]83[ΔοῖογΥ ἰγοαῖθα Ὀγ δοποοίίσ. 
᾿Αητ4. ἰγϊταγο οἵ Τ]]οπίθ, Ρ. 42., (η6 βυθβίδηςε οὗ 
ψ ἢ ΙΟἢ γν8ἃ8 σοΟΙρΡΓοββοα Ὀγ δομορίρ. ᾿ηἴο ἃ ἰοηρ' δῃά 
Ἰηϑίγυσίνα Ποία 1η 8 Ηον. ΗΘΌτ. 

ΤὨδ ουβίοπι οὗὉὨ ἐγεαάίηρ οὐ ΠΟΙ ὈΥ τη68η8 οὗ 
ΟΧΘΏ, 8δηἀ βοιηεί! 868 ἤοΓΒ68, νγ8ἃ8 σΠΙΘΗ͂Υ ἴῃ υ86 ροίῃ 
1ῃ στοθοο δηά Ζιάδα, δηά 4] ονοσ ἴῃ Εδϑί ; 85 ι{ 18 
ἴο τῆ6 ργοβθηΐ ἀαυ. ὍΤῆθ υ86 οὗ ἴ ἴη αγεεοο ΝΥ εἴβ. 
᾽δ8 ργονϑα ὈΥ ὨυπΊθΓοιΙ8 ([85358108] οἸ [Δ {10}. 
᾿ Ὁ, μὴ τῶν βοών μέλει τῷ Θεῷ; Τῆδ τηρδπιηρ οὗ 
{18 6ΠΠριϊσ4] βθηΐθησα πριιϑὲ ὃ6 ἰπ8 ΘΧρϑηαθά: 
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“«« οί Οοἄ ὈΥ {{||5 πηθδῃ (οπίψ) ἴο σοηβοϊὶ ἴογ (ἢ 
δοοά οἵ ὑυτοη, (απ ποῖ οὗ πέδη 4130)» 5 

10. ἡ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; Βγυ ἡμᾶς 15 τηεδηΐϊ εἰ 
Ἴπεη. Υιτῃ γαϑροοί ἴο {Π6 πάντως, [ἃ τὲ ποῖ ὃς 
τοηήογοὰ αἰξορείδεν, ΠΟΙ γοῖ διγείψ, ἃ5 18 ἀοῇθ Ὁ 
δίδάο; νοῦ ἀοθ8 ἠοῖ 801 {πΠ6 Ιηἰογγορδίίοῃ. ἧ 
δ'σηϊῆ65 ἐπιργὶπιΐδ. δ8ο Ηδβγο}). κυρίως. στε ψ 6 
ἴδνθ, τηογϑονοσ, δηοίῃογ :ἀϊοι), ψὨϊοῆ ᾿ηνοῖνοβ δῇ 
6}}1 0518 οὗ μὴ ; “ΟΥ 88:1 ἢ6 1ὲ οί Θβρθοίδ! νυ [ῸΓ υ8 
[Ὡ6ἢ :" 4. ἀ. ““Μαγ ποῖ τῆϑῃ ἰδθδαγῃ προ ἔγοπι (18 
ΘΧϑιηρ]6." Αη δγρυπιοηίΐ, Οτοῖ. οὔδβογνεβ, ΟΧ ΓΪΠΟΓΘ 
δὰ πιδ)ι8. ὍΤῆθι τῃ6 [Ὁ] ον ηρ νογάβ ἀΐγοοιν αὔῇἔγπι 
ΝΠ δὶ ψὰ5 ὑυΐ λέπέεα αἵ ἴῃ τῃ6 ῥγασθαϊηρ ; δηὰ ἰῃ 
{Π686 πάντως 18 ἰο Ὀ6 ΓΕρΘδίθρα : “ΕῸΣ 5 πηδῃ, δῃηά 
ΟἿΓ ἱπβίγιοιοη, 11 γἃ8 Θβρθοῖα ! }Υ τυγι (6 η.᾽ 

ΤΠΟ νογάϑ ὅτι ἐπ’ ἐλαίδν. ὀφείλει, ἄο. ἅγα. Γοῃάογοά 
1ῃ ΟὟ σοιημηοη νογϑίοη ᾧ “ (μδί ἢ6 {Ππ4ϊ ρου ρῇθι,᾽ 
ἄς. Βιῖ [8 οδηηοῖ δ6 ρογπ 6 οἰἰἤογ Ὀγ ἴδ ὅτι 
οἵ [6 ὀφείλει. [ρῥτοίθσ, ψ ἢ ἴπ6 Νυΐϊρ., Β6Ζα, δῃὰ 
ἬΝ βόφῃ : “ Ἐογ ἢ8 [παῖ ροιρδοῖῃ ουρῇϊ (ο ρῥουσῇ 
[ἢ ἢορε;," 

Τῆς νογάβ [Ὁ] ον ίηρ καὶ ὁ ἀλοῶν, τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ 
μετέχειν, ἃτ6 βοιηαν δῖ ΟὈΒΟΌΓΘ; πὰ 80 ΙΏΔΏΥ 816 
ἱῃ6 νᾶγ. ἰϑοῖ., (δαὶ Μεαγκίδηὰ {πη ἰδ οὰπηοίῖ ὃ6 
δι ἃ νἢδί (Π6 Αροβιΐε ψνγοίβ." Τῇ ρῥγϑβθηΐς ἰθχῖ, [6 
{πη Κ8, 15 απ! ης6} Πἰρσὶθ]6 ; δηά Πα γϑϑογίβ (48 ι18118]} ἴὸ 
ςοη)θοίιτα, ἔογ νοῦ, ἤοψονογ, ἴΠΘΓ6 18 ΠῸ Π6668- 
δγ. ὍΠθ βθηΐθῃσθ 18 ΟἿΪΥ νϑσῪ οἰ Πρίϊςδὶ; δηὰ 
(Π6 σοῃϑβίγυσίου ΤΔΥ δ6 {β8ι}8 ἰτασθὰ : καὶ ὁ ἀλοῶν 
(ὀφείλει ἀλοᾳν») ἐπ᾽ ἐλπίδι μετέχειν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, 
“Απά ἰδ {μδῖ σϑαρϑίῃβ οὐρὰ ἴο Γοᾶρ ἰῇ Πορα ἴο᾽ ρμᾶΓ- 

᾿ εγε αγοῖ. οουλρατορ ΡΠ ἶἶο ἀς δαγ. Οὐ γὰρ ὑπὲρ γῶν ἀλόγων 
ὁ νόμος, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν γοῦν καὶ λόγον ἐχόντων᾽ ὥστε οὗ τῶν θνομέ- 
μνῶν θυ ἐστιν, ἀλλὰ τῶν θύοντων, ἵνα μηδὲν πάθος κηραίνωσι. 
Αοὰ ὈῬΙπΙοεκῖν. Ν, Α. 8, 9. Τοῦτο δὲ οὐκ ὑπὲρ τῶν λεόντων εἶπεν" οὗ 
γὰρ ὑπὲρ θηρίων ἀγωγῆς σκουδάϑομεν, ἀλλὰ ἡνίαν ἐπὶ τοὺς τυράν»» 
γονε διδούε, ἰήἤς, ἔγόπι {Πα ἱποίδηοε 1 δανα ὑὕϑίοτε δοδὐδεαςἑᾷ οἵ 
Αροϊ!οῃίνιβ᾽ 5 ἰνἰϊαιοδ8 οὗ {πὸ Νεν Ταεδίαπιθηῖ, νΨ}}} τοδαἾ θα τὸ 
οορηίζοα 85 οπὲ οὔ {πο τ. Οτοῖ. ἀἰϑό οοΐμαγεβ εῃῃοβὶἢ. ο. ΤΠ θοαὶ. 
Οὐ γὰρ ὑπὲρ τῶν οἰκετῶν ἐσπούδασεν ὃ νομοθέἔτητ' ἄλλὰ βονλόμενος 
ἡμᾶς ἐθίδειν πολὺ ἀπέχειν τῆς τῶν ἐλευφέρων ὄβρεω:. 
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ἴαΚα οὗ ἐμὰς ,ιὲ5) οἵ Ὦ8 ἢορΘ." ΤᾺ] 185 δὴ αγϑμέδ αἴο- 
ἔμηι ἀη ἃ ραγοηποπιαδία, βΒιι ἢ 85 8 Γγεααυθηΐξ ἴῃ δῖ, Ῥαυϊ. 
ΤῊ πῆϑν υαγίοιδ γεαδῖηρε, οὗἩ μοῦ ΜΡΚΙ ΔΩ͂ 
σοι ἠ αἴ Π58, ΟὨἷν βῆον τΠδὺ [Π6 Δης!οη8 ρογοοϊ να τΐ8 
ἀπ συ Ὑ, δηα {παῖ {116 ΠΡΤΑΓΙ] βοιυρῆς (0 τοηονθ 11 
(45 ἀοθβ Μαγκὶ.) Ὀγ ογ σαὶ ςσοπ]εοίατθ. ΗδΡα {Π6 
Οτοοκ Οοιηηδηίΐαίογβ ροββ688 ποῖ {Π61Γ 08118] ρΘΓϑρὶ- 
οδοῖγ. ΤὙΠΘΥ ἢδνα (864 ἰο 866 {πΠ6 σΟΠΒΕΡΙΟΙΪΟΠ, 
Δη4 80 ἤδνα [586 ἃ [Π 6 5686. 

᾿Ελπίδος 5: σὨ1ῆε5, (5 ϑοῆυ]Ζ, Ἀοβαπη., βοΒ 605.» 
ἈΠ6]} Κσαιιβ6 ΓΙΡΉΏΕΪΥ γϑηδγΚ,) 6 {πηρ; λοροά 70», τῇ 6 
ἔγυ 18 οὗ ᾿ιόρε ; οὗ ψῃϊοἢ 86η886 Κσϑιιβα ρῖνθ δῇ 
Θχδιηρία ἔγοιῃ ΤΠοορ. δϑηί. νϑγ. 1182 8664. ἀλλ᾽ 
ὄφρα τις ϑωῇ καὶ ὁρᾷ Φαός ἠελίοιο εὐσεβέων περὶ θέους, 
ἔλπίδα προσμένεται. Απὰ ἢδ6 σοιηρᾶγοθ Οἱ. ὅ, ὅ. 
(οἶοβ8. 1, 5. 1 Τμ6885. 2, 19. 1 Ροεί. 1, 8. 1 δά ά 
Ευγρ. πορρί. ἔταρ. 47. Ὁ τῶν γεωργῶν ἡδονὴν ἔχει 
βίος, 'Γαῖς ἐλπίσιν τἀλγεινὰ παραμυθύμενος. 

Οη τὸ δοπέϊηιοηέ, ἀπ 118 αρρ[ϊοαίίοη, ἴἴ 185 υΠηη6- 
ΠΟΒΒΆΓῪ ἰο 4416. ΤῊΘ ΑΡοβί1]8 πιθϑῃ8 ἰο βδὺ, (ἢδΐ 1 
1Π18 θ6 γι οὗ γιθη, ἰ. 6. οὗ 411 ψῇῆο ἰδθουγ ἴον (ἢ 6 
Βοοά οὗ οἴπογβ, ᾿ξ 18 811}} τὭογβ 80 οὗ πιέηΐϑέθυ οὐ ἐΐθ 
Οοερεί. ᾿ 
Τη6 ψ ΠοΪ6 βθηΐθηςσα 15 Μ6}} ρδιαργαβθα ὈΥ Οτοῖ. 

85 ΤὉ]]}οὐγ8 : ““ Θυὶϊ Ἰυπη 6 η{18 σοηΒ}] πὶ νοΪαϊί, πὶ ϊίο 
[Δ ρ18 οι 0.5 Προς ττν αΐ ἰΑθογθηι βοϊ ο[ὉΓ 
8068 ΤηΘΓΟΘ 18, βῖνα δὰ ἤδθίιγ 10 ρδγίθ γαὶ ᾿ρβίιϑ ἴῃ 
4ιιἃ ἰαδοτγαίιγ, υἱ Ηἶ ΠΟ] ΟΉ18 ράγ Δ ΓΙ15, 81ν 6 1η ροουηϊᾶ, 
{085 οἱπηΐιιπ) Γαγ πὶ να ΠῚ 8110 1{.᾿» 

11. Τα Αροβέία ργοσθθάβϑ ἰο 1: πϑίγαία {{|8 ὈΥῪ 
αποέδον' ἀρτιουϊίαγαὶ τπιοίδριογ, 'ῃ τ Π]ςἢ (48 ΤΠΘοΟΡΉ. 
οὔβαῦν68) ἢ6 βῆονβ {ππ6 υ8[166 οὗ (ἢ6 ργοσοὍΓ6. 

11. εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, “ Ηἶ (ὑο᾽' 
ἐπδέαποο) 6 (ἴ[Π6 Μιηϊβίογβ οὔ ἢ (ὐοβρ61) ανϑ, 83 
1 ψογα, οοπιηλ 6 ἴο γοιι [ἢ 6 5664 οὗἉ [ἢϊηρ8 8ρὶτὶ- 
{4}, ὅς. Αἱ πνευμ. Ἰηυϑῖ Ὀ6 ΒΡΡ]16α πράγματα, 
Ἷ. 6. “1 νὸ Βαανα ἱπηραγίοϑα ἴο γοῦ βρι υ8} θα ηΘῇί5, 
ὩΔΙΏΘΙΥ, ἰποβα {Πδΐ τοϑροοῖ {ΠῸ βαἰναίίοῃ οἱ Υ̓ 0 
500}18 Υ [16 ἀοοσίγϊπα οὗ [6 ο8ρεὶ, ἄς. 

11, μέγα (80ο}. ἔργονλ εἰ ἡμεῖς ὑμῶν, ὅχο., “15 1 ἃ 



450 1 ΠΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΙΧ. 

τοδί (Ππίηρ ἢ" Οὐτοῖ. Ὄχρίδλι η58. {Π15 ηιήΐγεεπι. ᾿πὰ 80 
ϑΟὨ δι. 1,6 χ., ΠΟ σοπράαγοβ ὦ (ογ. 9, 11. ““ [8 [1 δὴ 
Ὀηγοδβοηδῦϊα {δι ηρ ὁ. ΤΠῈ ᾿πίογσγορδαίνο ρᾶγίοἷθ 
μήτι 18, ὈΥ δυγιιρίη685, οπη 6 ἀ., ᾿ 

11. τὰ σαρκικὰ (8.1]. πράγματα) θερ.. “ (ῃᾶΐ ψΨ6 
Βῇοι α γτθὰρ δηὰ θΘη]οΥ (ἢ6 ψογαἰγ δηὰ σᾶγηαὶ 830Ρ- 
Ρογίβ νη ὁ γοῖ! 681} ΒΡ Υ ἴο υ8." 

19, εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας, ἕο. ΑὮ δερρυπιθδηζιιπι 6 Χ 
ΤΩΪΏΟΓΟ δα πᾶ]8. ““ ΠἔῚ οἴ οΓ5,᾽᾽ ἅς. (πδιηεΐγυ, [Π 086 
ΨἢΟ Δα οΔ30}}Υ ν᾽ ϑ16ἀ ἀπ ἀνδηρε!!Ζααά τῃ6 (οτίη- 
(Π|8}8 ; ΟΥ, 8ἃ8 ΤἸΏΔΗΥ (ὑομηπηθηίδίογθ τη, {16 αἰ56 
Αροϑί|68.)ὴ)ὺ Τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν. Ἦρτε ν6 
ἢάνα 8 μορμίαν' τιοὰβ οἵ Ἔχργαβϑϑίοῃ, Ψ ἢ] οἢ 56 6Π}8 ἴο 
βᾶνουΓ οὔ {Π6 Ηοῦγον Ιἀΐϊοθ. [Ιἢ {Π|π οχρπαίίοη οὗ 
(ῃ15, ἀἸδγθηΐ τοί ῃοαβ δγα ρυγβϑιιοή. Μοϑβῖ (οτηπιεη- 
ἰδίογβ, (ᾳ8 ΒεΖᾶ δηὰ Οατοῖ.,) ἰδκΚα πὸ ἐξουσία ὑμῶν ἴοτ 
ἐξουσία εἰς ὑμᾶς, ““ρονθγῦ ονογ γου."Ὑ Απά τον ἂρ- 
ΡΘ68] ἴο ΖΔοΐ. 17, Φ. Μαιί. 10,1. Οἰεἰοῦβ τὨϊηΚ {Π18 
τηο Ποά δ Γ58}), δηκὶ ἴᾶκα ἐξουσία ἴοΓ οὔσια (ν]ο ἢ 15, 
ἱπάοοά, γοδα ἴῃ βοῦιε Μδ5., Ὀυϊ ἴτοιῃ ἃ ρ]οβϑ). ἀπά 
115 18 βιιρρογτίοα Ὀγ δῇ]. 1,6χ., ψν ἢο τοίδγβ το “Γἢυ- 
ογά. 6,81. Βιις (πδ΄ ραββαρδ 18 ποίησ ἴο (ἢ 6 ῥτο- 
δθηΐ ρύγΓΡροΟΒΟ, δηά {{|6 ᾿ῃτογργοίϑιοη ἴῃ πιιθϑίϊοῃ 18 
Ἰησοηῃϑίβίθης ἢ {π6 ψογήβ ον. ΤΤίια ἔὈγΠΊΟΓ 
ΟἿ ἰ8 αν ργοζεγαδίς, ἀπιὰ ἰβ οοηῇτανοα Ὀγ  εἰβίβιη 8 
ΟἸαβϑοδὶ Ὄχϑιῃρίεβ. Απὰὲ γοῖ 1 οδημοῖ δητίγεὶν 8ρ- 
ργονθ οὔ 11. π6 (οπιπημοηϊδίοιβ αῦονα τῃθηϊϊοπρά 
Μοῦ] ποῖ αν ἴακθη ὑμών ἰογ εἰς ἡμᾶς, ΙΓ τῆν Πδὰ 
γϑδα ογ σοῃβίἀθγθα (ἢ Ἔχροβιίοη οἵ ΤἼΘορἢν]. (του 
ΟΠ γυβοϑί.) εἰ κρατοῦσιν ὑμιῶν, ἐξουσιάϑουσιν. ΤἬΙΒ ἰτ 
ΔρΡΡΘΑΓβ ἰῃαΐ μετέχουσιν τῇς ἐξουσίας, Ὀδϊησ 84. σοπι- 
ροιιπα ρἢγᾶ86 Θδαιναίοηΐ ἴοὸ οὕτως ἐξουσιάδϑουσιν, ἴγ83 
ιἢ6 5816 γαρίιπθη ἃ8 ἴἢ6 Ὀγιπλνθ, 1. 6. (ἀἴκ68. (ἢ 6 
σθημῖνο. ' 

Ογϑοϑί. δηάὰ ΤΠρορῆγὶ. σοηᾶτγιῃ ἰδ6 ορίηΐοῃ οὗ 

“ Απὰ Κγμίκα δῃ{}γ οοιῃράγοβ Επτὶρ. ποογὶ. Τγαζ. 401. τὸν λα- 
βόντα τῶν λόγων καλὰς ἀφορμὰς, οὗ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν. ΝΥ εἴϑ8., 
ἴοο, μίνεβ δχδιῇμ]εβ οὗ (ἢ 8 βθῆηβ6 οὗ πιαζπιρν ἔγυηι ἴῃς [μλτίη (]αβδίοβ. 

{ Οὖ᾽ γδίπογ ᾿ϊ δῃου]ὰ θῈ πρὸς. 80  οβερῇ. Δπί. 4, 4, 4. (εἰϊοά 
δγ ἥ εἰ5. καὶ δεσποίνης ἐξουσίᾳ χρήσηται πρὸς αὐτὸν. 
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Ἐβι5, Ηδη., ϑοϊαίογ, Ὠοάάσ., δηὰ Μδοζκῆ., πο 
ΒΌΡΡΟοΒα (δαὶ ὃγ (6 ἄλλοι ἅτ πηθδηΐ 7 αἰδ6 ἐθαοίεγδ. 
Με. δ᾽αἀθ βᾶγ85 ποὲ 80 πιμοῖ ἴῃ ““ροδέοβ. Βιυιϊΐ 85 οὐ 
μᾶλλον ἡμεῖς (Ο]] ον, 1 ἦο ἢοΐ 566 ἴον [Π18 δὴ 86 
τοοοπο θα ψ ἢ τἢ6 τηοα αν οὗ δί, Ραι]. Τῆδ βθηβα 
οὗ 1ἢ6 Εἰ] Προ] ννογά8 Ἰὴ αυθϑίϊοη ἀρρθ88 ἴο ὕ6 (ἢ}]8 : 
“Ὑγ45 1{ ηοΐ Θαυϊἀ 6 ἴον 118 ἴο ΘΠ]ΟΥ {Π18 ργίνι!ορο, 
88 ἰἰανίηρ ἰΔθοιΓαα [ὉΓ ἃ γὙ8δγ δηὰ ἃ ἢ] ἢ 1 δνδη- 
βο!Ζίηρ γου.᾽ β ᾿ 

12. ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τ. ἐ. τ΄, “Βυΐ πὸ ἢδνα 
ηοΐ τα {Π18 ργίνι ρα." ᾿Αλλὰ πάντα στέγομιεν, ““ Ὀιιὶ 
Ψ6 δεαν, εβὴ βξ Α]Ϊ (Πϊηρ5." Οὗ, τ1η6 ᾿δοῆβοβ, θοίἢ 
ΡὨγϑβι6 4] δηά τηϑιδρἢοσιςαὶ, οὗ στέγειν, ΘΧΔΙΠΊΡ 68. Δ ΓΘ 
ρίνθη ΌΥ δνΥείΒ. ἀπά Κγρκο. Τὴς πιοϑῖ δρροβίία 
Ἡ]Πυβίγα οη 18 ΤΠαπλὶβί. Οτ. ἢ. 371. τὸν οὐ στέγοντα 
ὕβριν. Τῇ ἴογηὶ 15, 1 {ΠῚ}, σορηδία ψ "ἢ ἔερο (89 
στέγος ἃ τέγος ἅΓ6 [6 βϑ41:ὴ6 ψογα), δπὰ 5: 1Π|68 
ΙΟΡΘΟΥ (ο ἄφορ οὔ, (58 ἃ 81}}0 (Ππαΐ 15 ηοΐ 64 Κγ,} οὐ 
66Ρ ἴῃ, ἃ8 βΒροκθῃ οἵ ἃ νϑβϑοὶ ψ ἢ! οἢ 15 ψαίογ- ἰρῃτ, 
84 Πο] 45 ̓ ἰᾳι148. ΤἬδη 11 σομ68 ἴο Π]68ῃ ΘΟΠΕΊΜΕΥΕ, 
διιϑέϊηογο, ἑἰοίογαγο, ο. ΑἹ] ψῇῃϊσϊ Β6η865 ἃΓ6 δχϑιῃ- 
ΡΙΙθ6α Ὀγ {Πππ6 οἰϊδ.!]οΟΏ5 ἀῦονα πηθηϊοηθδά. 

12, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίω τοῦ Χ. 
ΤῊΐδ8 866Π15 8ὴ Ἰάἀϊοίσα] ΘΧργοβϑίοη ἴῸΓ ἵνα μὴ ἐγκόκ- 
τωμεν. Τῇ ψογὰ 18 ὀθχρίδιπθά ὈγῪ ρϑυοῆ. ἐμπόδιον. 
ΤΠδοάογοι ψ}6}} 118 γαίθ8 [Π6 πηαρίαρῇοῦ {Π}85.: οὐκ 
ἐᾷ γὰρ, φησι, «τρέχειν τὸ εὐαγγέλιον, κωλύει τὸν δρόμον, 
ἐπέχει τὴν διὰ τοῦ κηρύγματος σωτηρίαν. “Τα ΑΡοΞβ1|6 
ΠΙΘΔΏ8 ἴο 88Υ : “68[ (ἢ6 ΡΟΟΓ 5ῃοι]α τη ΓΙ) Γ ἃἱ {ἢ 6 
ΘΧΡΘη86, ΔπΠ Δ οἴπογ 5η οι] διγι θυιέθ ἴο πΠ16 Ἰηἰογοβίρα 
νίονβ. Τῇδ ψῃοΐο βθηΐθησα 18 ἴἢι18 δχρ δηθὰ ὈΥ 
ὙΠΟΘΟΡΉΥ]. : ἐν μεγάλῃ στενοχωρίᾳ ὄντες" ὅμως πάντα 
στέγομεν καὶ πείναν, καὶ δίψαν, καὶ γυμνότητα" ἵνα μήτις 
ἐγκοπὴ γένηται, τουτέστιν, ἡ σμικρὰ καὶ ἡ τυχοῦδα ἀνα- 
βολὴ, εἰς τὸ εὐαγγέλιον καὶ τὸ κήρυγμα. 

18, Τῆς ΑΡροβί!α ποὺ δ ρίουϑ, ἴῃ ῥγοοῦ οὗ ἢ18 σρῃέ 
ἴο Ρ6 βιρροτγίοα Ὀγ 1ἢ6 (πυγοΐ, 8η δχϑῃρίβ ἰδίθη 
ἔτοτῃ {η6 Μοβαῖς 1.ἂνν, δηά ῃ6 Ῥιιοβίβ δηὰ ἱ,δον ἴθ, 
ῆο [ἱνοὰ οἰ ΘΗὙ οἡ {Π6 οἰδγίηρβ οὗ [ῃ6 ΤΘηΊρ]6. 
566 γητηρα ἀ6 ὅγῃ. Ρ. 74. ΝΞ 



4δ8 1 ΟΟΒΙΝΤΗΣΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ. ΙΧ. 

18. οὐκ οἴδατε ὅτι, ὅτο. “Κηον γα Ὡοΐ (ἰ. 6. γε «ἱΪ 
Κηον) ἰῆαὶ {Π086.,᾽ δε. ΟἹἱ τὰ ἱερὰ ἐργαϑόμενοι, “ φυὶ 
δΆΟΓΔ (δοϊιηῖ," “ βδοσίβ ορογδηϊον.᾽" (ϑεθ δοδίουϑβ. 
1.χ.)ὺ) Ηκχο τῷ δζὸ ἴο υἱμζογειδηά (ἢ 6 Γ,ονῖδ8 δὰ 
ἰηΐογίος γιθδβίβιυ ᾿Απὰ 850 τοδὶ (οιῃπιοηϊδίογβ, 1η- 
οεἰυάιτησ ΥΥ εἰβίδιη,. ῆο, ἰῃπ (ἰν8 νειν, εἰἴ68 Ἠοιῃ. 
Οἀ. 1,101. οἱ τε θεοῖσιν ἱερὰ τε ῥέθουσι καὶ ἑξαίτους 
ἑκατόμβας. Ῥοτῆδρδ, πονϑνοσ, {π6 ΑΡροβίὶθ Ἰη θη οὰ 
8ῃ απέϊέ οεῖδ, ᾿ ὮΟἾ ΠΊΔΥ Ὀ6 θεβϑι ργαεβογνθά ΕΥ̓͂ ζϑη- 
ἀστιης : “ ΤὭοβο Πδὲ αἰἰοηά ἴο Ζῃς ᾿νυδίηθδβ οὗ {Π6 
Τειηρίο, γε οὗ τΠ6 (ορ ] 6 ;᾽ 1. 6. Ὁ τηεοισηγν, 
“{{}6 οϑοείηρϑ οἵ ἐπ ἰερὶε." ὙΠπεορδγίδοῖ ἤθτε 
8δ5 τῆ (οἰϊοντὴρ ἥπο τοπιαγῖκ :- οὐκ εἶπε δὲ, ἐκ τῶν 
προσφερόντων ἐσ ιν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἱεροῦ" ἵνα μήτε οἱ 
λαμβάνοντες αἷσ χύνωνται, αἷς παρὰ ἀνθρώπων τρεφόμενοι, 
μήτε οἱ διδόντες ἐπαίρωνται. 

ΤὮς ἰο!οντης Αἰ μηρόν οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύ- 
ὄντες τ. σ., ἴα Δαιἰεα ΌὈγ 4 δογὶ οὗ ΜΘ ΤΩΝ ; 1ῃοιρὴ 
1: δϑϑῃ8 ἰο ἀαϑίρηδία {πΠ6 ϑυροειοῦ Ρυίεβδιβοοά. 80 
Ὑπεορηνίαοῖ. Προσεδρεύω εἰρτϊῆεοβ ἰο εἰοδείψ αἰ εηπ 
ΘΝ ΟΥ ἐο0 8ΏΥ [Ὠϊηρ," Ἰη ψν ἢϊοἶ δ6 86 1 ΟσΟΓΒ ἰῃ τἢ6 
ΟἸΙαββίςδὶ ψυγίίεγβ. (ὅες Βοβ, Ὁ088. 5. 119, Κγρίκα, 
δηὰ {Π6 ποία ὁη 7, 85.) ΤΠ ψογὰ ἴ8, ἤούνογ, 
Θξρεοῖδῦν δρρ] δα ἰο δἰἰθηάδηοθ οὐ βαογοὰ ἀυῖι65.7 
Βγ Ππ θυσιαστ. 15 πηεδηΐϊ “"(Π6 ἀυ[.68 οὔ τῃ 6 4 08ν.᾽ 

15. τῷ θυσιαστηρίῳ ρίδενται. Μοὶ τϑοθηΐ 
Οοιμιηοηίδίοτα, αἴνει Κγρία, σοηδίασ {Π6 συμμ. 85 
Ρυϊ ἴον ἐῃ6 βίῃυρὶθ μερι Βυῖ 18 ΒΥ οὗ ψταρρίηνρ 

“ Ἰὴ ᾿Βυοιγαϊίοο οὗ πίον, Κγρκο δηοὰ Μυβίν οἱϊε Ὠϊοάος. ϑ8ίς. 
Ες).1, 40. ἵνα προσεδρεύωσι ταῖς τοῦ Θεοῦ τιμαῖς. δοδερῖι. ο. Δρ. 
1, 7. τῇ θεραπείᾳ τοῦ Θεοῦ προσεδεύοντες. Απὰ Ηεῦ. 10, 7. προσ- 
έσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. οϑερῇ. ὦ, 8. προσίεναι τῷ θυσιαστηρίφ. 
1 8ο Οεοϊίυδ: ““ϑοοεγόοῖεδ, φυογυ εγοῖ εχίὰ δύὶβ ἱπυρόπεγο, 

φαγίευ αὐΐοηι οἷδὲ τεϊίρεγε, ἰδυὶϊ. 7, ἃ. ἰόεο. τεοῖὰ ἰϑς, ρατέϊγε «κῷ 
ἕριο αἰϊατὶ, ἴδτῃη ἀδ ϑαοογοίϊδυν φυλαὶ ἂς ἰανὶιδ. Υἱάε Ὠειυ. 18, 
1." Ηδ 8160 σουρβδγε ἃ δἰγ ἶδὺ ἤρυγε ἰη Ευτγίρ. [σμ. βῶμοι μ' ἐφ- 
ερβον. Ὑπε πιοάδ ἰὼ τίει τς νἱοῖΐ πὶ ννῶβ ἀϊνίἀοὰ Ὀδείννοεη ἴῃς 
ρΡήάεοιὁ «ῃὰ (πε ΟΒΈΈΓΕΙ ἰδ ἰππ8 ἐχρίαϊποὰ Ὁγ Ἐπεορμῆγ!. Τῶν» θυομέ- 
γων τὸ μὲν αἷκα προσεχεῖτο τῷ θυσιαστηρίῳ, καὶ τὸ στέαρ" ἐθυμιᾶτα 
τῶν δὲ κρεῶν ἀφαίρεμά τι ἐλαμβάνειν ὁ ἱερεύς" οἷον τὸ στηθήνιρν καὶ 
τὸν δεξιὸν βραχίονα, καί τὸ ἄνυστρον᾽ τὰ μέντοι ὁλοκαυτώματα, μέ: 
νον τοῦ θυσιαστηρίον ἐγίνοντο. 
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ὧρ πιαίίογβ, ἔοψονεῦ ςοηνοποαϊ, 15 ΟΥΟΥ ᾿05{{Π{Ὰ}}6 
ψΠΘη ἔπ 6 Γ Κπον]θαρσρ 5 δια η840]6. (ΟΠ γγυβοβίοσῃ 
δηά τῆ6 τεεκ (οινίμβηίΐδίοΥβ βίνονν {Π6 ἴογοθ οἵ (ἢ 
σὺν; ἃπὰ {8 ἢᾶν Ὀεθθῆ [οἱονεά ὃν Οτοιίῃ, 
ψουϑίϊι5, Οὐ 5, ΒοΖᾷ, Μεάρ, δηὰ οἴδοσβ." 

Ηξεγα ν᾽ βἰβζείῃ οἰΐθϑ ἃ νΘΥῪ 8{1}}}8 βϑηϊ ηθηΐ 1ἢ 
“οββρῆῇ. 8. ὅ, 18, 6. ἔλεγεν, αἷς δεῖ μετὰ ἀδείας κατα- 
χρήσασθαι τοῖς θείοις ὑπὲρ τοῦ θείου, καὶ τοὺς τῷ ναῷ 
στρατευομένους ἐξ αὐτοῦ τρέφεσθαι. 
νιημα ἀθ γᾶς. οί. Ρ. 78. ἢ38 Βῇοψῃ ΟΝ 

(018 ΔρΡΡ]165 ἴο (ἢ σᾶ86 οὗ [ἢν δυρροτί οὗ ἃ (μγϑίίδη 
Μιηίϊβιγ. 

14. ΤΏΘ Αροϑβι]6 ἤῃδ}}Υ Θϑί8 0} 19}.68 [818 ργίνι! οσα 
οἵ τἢ6 Ρειϊδδειῃοοά οὐ ἐμ6 ογήϑσ οὗ οὐγ [κοτὰ ζ6805 
Ον 88; δαἀφυοσίηρ, ἃ8 ΤΠθορ γος τοαγκ8, (6 
βίγοηροβί δγβρυμηδηί ἰδδὲ. - 

14, οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε. “ ΤἬ8 450 (6 1,ογὰ 
ἢ85 ογήἠαϊηδα, οΥ δρροϊηί644, {84 {Πο86 ψῖο ργθδοὶ 
(ῃς6 (σο8ρ6] ΠἸ 018 Ἴνα Ὀγ 16 (ὐοϑρεὶ." ΤΒΕΟρΡΒΙ. 
οΧρίδἰἢ8 36, διετάξετο, (ἰ.- 6. διάταγμα ἐκοΐησςε) ἐνομοο- 
τησε. ΤΊ ΘΧρΓΕΒΒΙΟΏ δὴν ἐκ ΟΥΓ ἀπὸ τινος, 88 υδοᾶ 

οὔ [Ὁ04, οὐ Δ Ὀυβίπο88 Ν ἢ οἢ ργον 468 4 ᾿ἰν!ηβ, 18 
ἘΠ υϑιγαίοα ἢ} οχϑρ! 65 ὈΥ Κυρθ. Οη 6 βΒ6η56 
οἵ εὐαγγέλιον (ἢρ οἷά (ὐοτητηδηΐδίουβ ὉΠΠΘΟΘΣΒΑΓΗΥ͂ 
Ρογρίοχ {πϑηηβοῖνεβ. [1 ΒΙΡΙΥ 8 ἀϊβ8Ἀ68 {Π6 Δ! ον 
ϑρροτοηθα ἴο 118 ργαδοβθσβ οὗ τὴ6 (σοβρϑὶ Ὀχ {{π|8 
Ομυγοῖ, ψςἢ, δοοογάϊῃρς ἰο ἰἢ6 ἀϊγροϊίοῃ οἵ οὖν 
Τιοτὰ; 15 ἰο Ὀ6 ἃ ἐϊυέπρ ἴο (6 ργθδομογ Ὁ. [ἢ ἫΝ 
νον, ΤἬὭΘοΟρΡΠ νοὶ βῆγοΪΥ δῃηὰ (ΓΌΪΥ ΓΘΙΉΔΓΚΚΒ : κὶ 
δὴν εἶπεν, οὐκ ἐμπορεύεσθαι, οὐδὲ θησαυρίξειν. 
ϑΘΪ6 Ρ οὐὔϑοῦνόϑ, ἰἢδὶ (ἢ18 18 ἃ “βοηϊθῃζί,, 4118 

ἴϑο]ὲ σρτγτγυαγρίμτ, δ αὶ ἰά ἐδοϊαηξ ΘοΌΒΙ πὶ Ργὶῃ- 
ΟΘρ8. δὲ ρυβοιρίυμα, υἱ Βαῦοδηΐ, πᾶς νυἱνδηῖΐῖ; οὐπὶ 
81} ογάϊηθ βοβίθγιβ." , 

Ὁ 80 ΤἼΘοΟρδοΪ. τὴν διανεκὴ δουλείαν καὶ καρτερίαν διὰ τῆς προσ- 
εδρείας ἐνδείκνυται. , 
1 80 «ἃ Βαθρθίηϊοδ! τυῦῖενῦ εἰϊοά ὈΥ ϑοποεῖίες. “Οὐυοϊηοάο ξτα8 

σοτῃραι δῖα 6ϑῖ οὐ αδοίρυΐο βαρ ης15 8. νἶγο ἀοοῖοὐ Β6βρ. ποῦ δὲ 
ὉΓῸΪ8 ε}ὰ8 ἰεπεηϊὰγ Οβὺϑ ἔβοεγα μγὸ 1|1|0 : 18 εοΐτλ γε βαυΐς Ἰασυηάϊ- 
ἰδίεμι διιδῃ), εἴ δίυάἀεϊ 116 χεῦι.8, αυεΒ Ὦδο ρτγαῖε βιιηΐ," 
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156. Νον οοπο5 Ψψῇἢδὶ (το! 108 6418. {ἢ 6 βαοοηά 
Ρδστὶ οὔ {6 σμαρίεσ. Τὴ Αροϑβϑίίθ 88 ἴἢ18 [δ γ 85- 
δογίοα ἢὶβ γίρῃςϊ ἴο γϑοοῖνα τηδηίθηδησα ἔγοι (ἢ 6 
Ομυγοῆ. Νοῖ δ βῆονΒ ἰῃδῇ ἢ ἢδ8 ποῖ υθἀ {})15 
ρονογ, ἰδέ ἢ6 δῃοιι ἃ ππάθσ ἴῃ βαϊνδίίοη οἵ δῃν. 

15. οὐδέν, τούτων, “Ὡοΐ ΔΗΥ ΟἿΘ οἵὨ {Πο086 ρῥτγίν!ορο8 
(θείογε πιοπιϊοηθά, νϑγ. 7, 8, 9, 11, 12, ὃς 14.), 
1{πουρἢ 85 δὴ Αροβίίβ 1 ν88 ἴγεβ ἴὸο υβὲ {Ππ6π|.᾽ 

15. οὐκ ἔγραψα δὲ τ., “1 ἴᾶνὸ ποῖ, Ποψόνογ, πηδάθ 
1686 ΓΟΡΓΘβθη Δι Οη8,᾿ ἵνα οὕτω γίνηται ἐν ἐμοὶ, 1. 6. 
ἸΠΠΟγα γ, “1Πδῦ 11 ΤἸΠΔΥ θ6 (Παησοίογι !}) 80 1ῃ σπιρ." 
Α Ηδεῦτον οχργαββίοη, θημναϊεπί ἰο, “(δι [Π6 β34π|6 
ΔΙΙΠΠΟΩΥ͂ ΠΊΑΥ 6 Δδϑ σηθα (ο 156.᾿ 

16. καλὸν γὰρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ---κενώση. ΤΠ 
γὰρ Βῃ6 8 [ἢδὶ τῇ Γ6 15. 6 γα δ 6]}}ρ818 οὗ οὐχι, “ Νο! 
ἴον ᾿ἴ ψογο ᾿οιίοσγ ἔογ π|6,᾽ ο. ΜΜορὶ γϑοδηΐ (οηι- 
τηθηίδίοιβ ἰοίη καλὸν δΔηἀ μάλλον, Δηα ἰΔΚα {ΠΠ6ῖῃ 838 
υὐ ἴογ καλλίον, ὈὉΥῪ ἃ Ηδοδθτγδῖϑθ. 1 ψου]Ἱὰ γαῖμογ, 
οὐανογ, ἴγοδῖ [ἢ6 μᾶλλον 88 οι οἵ ρίαςα. Τῆδ οσοη- 

δίγισ(οη 18 {Π18: καλὸν γὰρ μοι ἐστι ἀποθανεῖν μᾶλλον 
ἡ, ἃς. ΤΠ]8 βνηῖαχ οὗ καλὸν “ἰῇ τἢ6 ἀδένα οὐσυΓβ 

“ 8130 ἴὴ Μαῖίί. 18, 8 ὃς 9. 9260, 24. Μαιΐκ 9, 42. 48 δι 47. 
ΤΠ πηοάοεῃ (ὐοϊηπιοηΐδίοΙβ, ἤοψονογ, ἰγοαίῖ ἢ 8. 85 
ἃη ἀνρεγδοίε ἴοτ ““ τη ο  6βι}881π|)8 αι δθαι16 ρογροίὶ ἢγ8]- 
Ιου." 5 Βυΐϊ [ἴ 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ (ΠΟΙ Ἰηἀροά γονο- 
Γϑης) ἴο γεϑογί (0 τἢ}]8 ργι ποῖρ]6 ἴθγθ. Ὑπθορηγίδοὶ 
76 }] ραγαρῆγαβαβ : Αἱρουμαὶ μᾶλλον διαφθαρῆναι μιμω, 

ν ζχζα. 
ΤῊ σοπδίγιοίίοη ἢ ἵνα τις κενώσῃ 18 ἈΠΟΙΊΔΙΟΙΒ, 

Δα ΡΘΓΠΔ05 Ἰαϊοιϊςαὶ οὐ Ηθῦγον. [{ 18 δαχαίϊναίθηὶ 
ἴο, “ΤΑΙΠΟΓ {Π8ῃ {πὶ Δγ οπα βῃουϊά," ἄς. Τῇο 
νΑΓ. ἰοοῖ, ἤανα δγίβθῃ ἔοπὶ {ῃ6 ϑηάρανουγβ οὗ 1}}6 
ΠΡγαγ ἴο γοῆον (ἢ86 ἰγγερυϊίαγνυ. Τίς κενώση, 
“ἐ8ῃου] ἃ πηᾶκα νοϊά, βῆον ἰο Ὀ6 νᾶῖῃ, ὈΥ πανίηρ ἴο 
ΒΥ ἴπαί 1 ἴοοὸῖκ νᾶρεβ8." Τὸ καύχημά μον, “τῃαὶ 
ΨὨογοοῦ 1 τὴν 6 }} Ὀ6 ρῥτγοιυὰ ;" (48 ὁ (ογ. 1, 14. 

- Αμὰ ὑείδίοἶη οἰ(65 Θορῆοοϊ. ΑἹ. 1898, ἐπεὶ καλόν μοι τοῦδ᾽ 
ὑπὲρ πονουμένῳ θανεῖν προδήλως μᾶλλον, ἣ τῆς σῆς ὑπὲρ γυναικὸς. 

΄ ειροβίῃ. ΡΠ]. 8. τεθνᾶναι γὰρ μυρίακις κρεῖττον, ἣ κολακεία τι 
ποιῆσαι Φιλίππφ. ᾿ : 
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Βοιη 4. 2. ;) Ὠδπλοὶγ, {πὶ οὗὨἨ δανίηρ ργεδομθὰ 18 
Οὐοβροὶ νου τουιπογαίίΐοη. 866 2 (ον. 11. δπά 
1 ἼΠο688. 2, 9, ὅς 10.᾽ 

160. ἐὰν γὰρ εὐαγγελίϑωμαι, ες. ““ Ἀδίϊοῃθπι 8ι|ρ6- 
ΤΊΟΓΙ8. αἸοί γράαϊε Αροβίο!ιβ ΡῈγ οσσυραίίοποιη." 
(( 15.) 
ΤῊ 80ορα οὗ {Π18 ἀΠἤσυϊο ραββαρα 15. {π|1|6 ἀπά ογ- 

βίοοα ὈΥ͂ Οὔἦ τηοάθγῃ (οπιηπιοηϊδίοτβ, αχοθρὶ (γα! Ππ18. 
τ15 δεσέ ροϊπίαα ουὖῦ Ὀγν ΤΠ] ΘΟΡὮγ]. (ἔτοπῃ ΟΠ γγϑβοϑβί.) 
ἃ5 [Ὁ]]ον8 : Τί λέγεις ; οὐκ ἔστι καύχημά σοι τὸ εὐαγγε- 
λίξεσθαι, ἀλλὰ τὸ ἀδαπάνως κηρύσσειν" οὐκοῦν τοῦτο 
ἐκείνου μεῖξον ; ἄπαγέ, φησιν ἀλλὰ τὸ μὲν εὐαγγελίϑεσ- 
θαι, ἐπιταγμὰ ἐστι καὶ χρέος, καὶ ἐὰν πληρώ τοῦτο, 
οὐδὲν κατόρθωμα" οὐαὶ γὰρ μοὶ ἐὰν πληρῷ' δαρήσομαι γὰρ 
πολλὰ, εἷς τὸ ἐπίταγμα τοῦ δεσπότου μὴ ποιῶν. Τὸ δὲ, 
ἀδαπάνως κηρύσσειν, προαιρέσεως Φιλοτιμία" καὶ διὰ 
τοῦτο καύχημά ἐστι. δὸ {πὲ ἐὰν γὰρ Βῃου!ἃ ποί ΡῈ 

ἡ δπάεογοα, ψι Ποαάτγιαρο, ς ποῦ, ψ ἢ Μδοκηῖρῃι, 
εὐἦθη. Ουγ Επηρ]8ἢ ᾿ΓΙΓΔΗβ]δίουβ ἤᾶνα ψ}6}} γοπάθγϑά : 
“Πουρἢ 1 ρτθδοὶ." ΝΣ 

10. ἀνάγκη γὰρ μοι ἐπίκειται. Τί 18 Μ6]] γοιηδγκοά 
Ὀγ δοείαίονγ, ἰδὲ να τηυβὲ ἤθγο ὑπαἀογϑίδπα ἃ Π66069- 
δἰ[ία8 ἢυροίμοίοα, Ὠδίηοῖΐν, “ἢ Π6 ψοιϊὰ δνοιά 
Ρυπιβῃηθης ἔογ αἰβορθάιθησα 0 [ῃ6 σομῃηπΊΔη 48 οὗ 
ΓΟ γῖϑὲ 8ὸ δ ]ν δὰ ὑροῃ ἢΐ." Απαὰ [ἢ8 88π|6 
νοῦν 18 Δ Κοὴ ὈΥ Γ᾿ ΠΘοργίαοῖ, τῆ β8ηον8 ΠΟῪ ΓΕ- 
σοὨΟΙ]64Ὁ]6 {18 18 ἢ ἔσο ψ}}}.0Ὁ ΓΏΘ ρἤγΓαβα 186] Ὁ 
18 (α88168], δῃὰ 15 1ΠΠπιδίταῖθα Ὀγ ΝΥ εἰβίβιη ψ ἢ 8θνο- 
ΓᾺΪ ΘΧΔΠΊΡΪ6Β; 8ἃ8 Ζοβίηι,. 3. μηδεμίας --- ἐπικειμένης 
ἀνάγκης. ΧαοΠορῆ. Ρο]. [ορ, ἐπιτιθέναι ἀνάγκην. 
Τεπιοβίῃ. ἀνάγκας ἐπιθεὶς. 

ΤὨδ [ο] νης νογὰ8 ΠΌΓΘ βγη Υ 8ἰαία {Π6 Π6- 
᾿ . 

᾿ ΤΠοορῆγϊδοξ νγο}]} "ΠΠ δἰ Γαΐο5 ἴη6 ἔογος οὗ [86 ἴδε (ἢι8: καύ- 
μα δὲ εἶπεν, ἵνα τὴν ὑπερβολὴν τῆς χαρᾶς δείξῃ" ἴσως γὰρ ἄντις 
πεν; ὅτι ἀληθῶς οὐκ ἐλάμβανε μὲν, πλὴν στένων καὶ ὀδυνώμενος 

τοῦτο ἐποίει τοσοῦτον οὖν, φησὶν, ἀπέχω λυπεῖσθαι, ὅτι καὶ καυχῶ- 
μα. Απὰ 80 Τηεοάογεῖ : Καύχημά καλεῖ προῖκα κηρύττων, καὶ ὑπερ- 
βαίνειν τὸν κείμενον ὅρον. 

{ 8εε Ῥεῖαν. Πορ. Το. Φ04. Απὰ {Π|8 τηδγ θὲ ννε]] 1:1υϑἰγαϊοα 
ὃγ 1ἐθαμ. ΟΥ. δ. Ρ. 198 ν. δικαστῇ δ᾽ ὑπηρετηκότι νόμοις οὗκ ἂν 
ὑφείλοιτο χάριε" ἂν γὰρ ἦν αὑτῷ κατ᾽ ἀνάγκην πράττειν, ἔπραξε. 
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σοβδϑιίυ, δηὰ {Π᾿πδἴγαϊ 1 6 εοπέγατγίο. Οὐαὶ δε μοι ἐστιν 
ἐὰν μ. ἐ., “16 ψοα οὗ βανϑγθ ρυπἰϑῃπηθηΐ, 88 ἃ (ΓΔ Π5- 

6580," δὸ Μαϊπηοηϊά. (ςμεα ὈΥ Οτοῖ.) “851: χυϊς 
οἴιρίαί, ἀνοηϊοί οἱ αυοὰ ΨΦοπθ, δὐΐϊ ρ6)}05 ||}. 
τα 8 γγ 6} ἀχρίδίβ {Π6 86η86 ἴὶῇΏ ΨὨϊοῆ (ἢ6 

Αροβίῖΐα ἤδθγθ υ868 καύχημα, Πδιηεῖίγ, ““ ΒΟΠΊ ΘΓ ἢ Πρ; 
ν οἷ ΔΠΥ ΟἿΘ ἢδ8 ἀοηα ψιΐδουΐ Ὀεϊηρ ἱπιρο! ! δα ἈΥ 
θινίηα ᾿η]υποίοη δηἃ σοϊηπηαηά, ΨὨΙςΝ 1 πα δὰ 
ῃποΐ ἄοπο, 6 ψουὰ ἢανο ἀδβογνθα βθνεγα ρυη153ἢ- 
τησπῖ, Ὀυΐ ὙΝιοἢ ἢ6 ἢ68 υπάογίακοη οὐ ἢϊ8 οὐ 80- 
ςογά, δηά τ} ἐχρθοὶβ 8 βϑοιυ αγ γοσαγά, ψῃουΐ 
ΔΏΥ ἀδῆρογ οὗ βυπιβπηγθηί." 

17. εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω, “1, ἔργ 
Ἰπβίδηςθ,  ἀο 1ἢ18,᾿" ἅτ. 
ΓΙ 86η86 οὐ {15 αἰ υ] 56 15 68. οἰοαγοά ὑρ 

ὈΥ {186 ατοοκ (οιμπρηϊαίογθ. [Ι͂}ἢ ἀεϊογιηηϊηρ [ἴ, 
{Π6 ρῬϑου αγ υ86 οἱ ἑκὼν δηὰ ἄκων (νΠΙΟΝ ἀγα ἴῃ 1Π6 
θοβί τὰκ ψυγουθ ρογροίια! ν ορροϑοᾶ ἴο δδρὴ 
οἴ) ὑὐυϑὲ Ὀ6 δἰιοηὰ το. ἸὙΠποοάοτγοίὶ 8878 {ΠΟῪ 
ΔΓ ρυΐϊ οὐκ ἐπὶ γνωμῆς, ἀλλὰ διδάσκων ὅτι νόμον ἐπλήρου 
δεσποτικὸς. ΑΠπά 80 4830 (6 ϑ5εἢοὶ. (οἀ. Α.4Ρ. Μαίιῇ. 
Ρ. Φ29. Βυῖ (8 ραββαρα 18 Ὀ68ὲ δχρί ἰπά ὃν (ου- 
θη. 608 α. εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, (ποῖον ; τὸ 
ἀδάπανον τιθέναι τὸ εὐαγγέλιον,) μισθὼν ἐχὼ,, ὅτι καὶ τοῦ 
κυρίου λαμβάνειν ἐπιτρέψαντος, οὐκ εἴληφα. Ἢ ΟΥ̓́ΤΩΣ. 
Εἰ γὰρ τὸ κηρύσσειν τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἐμῆς ἦν ὅλως φιλο- 
τιμίας, καὶ οὐδεμία μοι ἀνάγκη ἐκ τῆς δεσποτικῆς ἐντολῆς 
ἐπέκειτο, εἰκότως ἐπὶ τούτω μισθὸν μέγαν ἤλπιϑον, καὶ 
ἐξῆν μοι ες ἐπὶ ἰδίω κατορθώματι καυχᾶσθαι, εἰ δὲ αἷς 
διακονίαν καταπιστευβεὶς καὶ ἀνάγκην ἔχων ὑπηρετεῖν, τοῦτο 
πράσσω, οὐκ ἕτι ὅμοιος ὃ μισθὸς ἕπεται, οὐδ᾽ ἔστιν ἐπὶ 
τούτῳ καυχᾶσθαι" ἐπὶ τίνα οὖν ἐστι λαμπρὸς ὃ μισθὸς καὶ 
τὸ καύχημά; ἐφ ᾧ κηρύσσειν μὲν εἷς προσετάγην τὸ 

5 80 (βεγϑοδίοιῃ Ἔχρ᾽ϑίηβ: ἃ μὲν γὰρ ὑπὲρ τὴν ἐντολὴν γίνεται, 
πολὺν ἔχει τὸν μισθὸν κατὰ τοῦτο ἃ δὲ ἐν ἐντολῆς τάξει, οὐ το- 
δσου»ΤτΤΟΡ. 

1 (ξευμδη. δ08 ο. εχρἰδίῃβ (Πεὶγ ἀἰβεγεηοθ ἰμπ8; ἐκῶν μὲν, 
ἔνθα καὶ λογισμὸς συνευδοκεῖ, ἀβαρῶς φέρων καὶ χαίρων ἐπὶ τῷ 
γινομένῳ, ἄκων δὲ, ἔνθα μετὰ βίας καὶ ἀνάγκης τοῦ λογισμοῦ τοῦτο 
«ράσσει. 
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εὐαγγέλιον, μηδὲν δὲ ἐκ τοῦ κηρύγματος, μηδ᾽ ὅσον ἀποξῶν 
λαμβάνειν, ἀλλὰ ἀδαπάνως καὶ δωρεὰν ὑπηρετεῖν τῇ 
διακονίᾳ" εἰ δὲ ἄκων εὐαγγελίϑομαι"' ἄκων δὲ λέγει, ὅτι 
οὐκ αὐτοῦ ἔργον τι Φιλοτιμία τοῦ κηρύγματος, ἀλλὰ τοῦ 
Χριστοῦ ἐπιταγὴ" οὐκ εἶπεν, οὐκ ἔχω μισθὰν, αἷς ἄνω, ἀλλ᾽ 
οἰκονομίαν πεκίστευμαι, δεικνὺς ὅτι καὶ τοῦτο μισθὸς, ἀλλ᾽ 
οὖχ ἐκεῖνος το, ἀδαπάνως κηούξαι. 

ἤμ5, 1 σοηςοῖνθ, 15 6514 0} 13πΠ6ἃ (ἢ ἔτι! 8686 οἵὗἁὨ 
1ἢ15 σΠ α] ράββασο, νηοῦ 88 Ἔχοθθάϊηρὶ)ν ρογ- 
ἰεχϑά οὖγ ΕὩρ] 8ἢ (ὐοπηπηοηΐδίογβ. (866 Ηδβηγηοηή, 
Ὠγ, Μδοκηῖϊρσῆς, ἀπὰ 81446.) Αἰἴἶογ ἄκων τημ8ὲ 

με υπάογβίοοά ἔγτοιῃ {π6 σοπίοχὶ πράσσειν ἀνάγκη, ἀο 
ἐξ 7 πιμδέ, 70} οἰκονομίαν πεπίστευμαι. ΤῊΪ5 ἰαἰίοτ, ἰη- 
ἀεεά, νουϊὰ ποῖ ἀδρτγῖνθ δ οὗ ἃ γοναγά, Ὀὰΐ ὀχοϊυάθ 
ΔΗΥ͂ καύχημα. Τῇ ἔκων τοΐδγβ ἴο 8 ργεασἠΐηρ ἐς 
Οοφρεί σγαξειἐοιδίψ; ἄκων, ἴἰο {Π6 ἀοΐπρ ἐέ 20» γδοορι- 
Ρβοηδθ. Μτ. Ψψαῖΐρυ, 1 πηυϑὲ οὔβεοσνε, ἢδ8 οὗ 41] οὖς 
ΕπρΙδἢ (ὐὐτηπιοηίδίογα οοῆθ [8 πθασοϑὲ ἴο (ἢ 
8686. 

Οἰκονομίαν, ““ πημπηῦβ Αροεϊοἰϊἰουτη." Οἰκονομίαν 
πεκίστευμαι 15 ΘαυἰνΑ]οηῦ ἰο ἐμοὶ πεπιστεύεται οἷκονο- 
μία. ΤὮ18 σοπδίγασίίοη αἰ5ὸ οσουΐβ ἴῃ Βοι. 8, 2. 
(υοτο 86 {Π6 ποί6,) δῃαὰ (4]. 2, 7. πεπίστευμαι τὸ 
εὐαγγέλιον, Δῃ ἃ οἴζοη οἰβϑανῆθγθ. (Ἰ β8:οαὶ ΘχϑπΊρ]68 
ΤἸΠΑΥ ὑ6 566ῃ ἴῃ 688. οη Ὠιοά. δίς. 19, ὅ8. 

18. τίς οὖν μοί ἐστιν ὁ μισθὸς; ““ Παί, ἴῃ6ῃ, 18 ΤΥ 
ΤοΑΓ Ὁ" ΤὙΠοΓα 18 ἤογα ἃ αἰ ΠἸουϊγ, πῃϊοῆ Μοαθ 
νοῦ ]α γοηϊονα Ὁ. σδποο]ηρ (86 ᾿ηἰοττοραοη. Βιΐ 
1818 ψουϊὰ τᾶ κα ὑ8α Οτϑεῖκ, δηά ἀθβίγου (ἢ 6 ΘΠΕΙΡῪ 
οἵ [η6 βθῃηΐθῃσα. ἮΝ 
ὙΠ τοϑρθοῖ ἰο πα Το] οσὶηρ ψογάβ, “" τολαΐ γο-. 

ισαγ ἃ ἢ---ἰῃαὶ οΥἨ ργθδοϊιηρ τ1Π6 Οὐοβραὶ ἔγεθ οἵ οχ- 
Ῥοθηςα," (δῦ βθθίῃη8 ϑβοιηδίῃϊηρ ϑίϑηρθ.Ό ΝΟΥ͂ 
δοηΠ6 τηοάσθγῃ (ΟὐΟμπηρηίδίοιβ, 848 Ἦοἰδίοίη, Βοβθη- 
ΤΩ] ]ογ, 4508, πα Κγαυδβο, σθοορηϊζα 8η αγϑμέὰ αἰἷο- 
ἐισπ; 4. ἃ. “δῖ 185 Ὧν τονδὶ Ὅν, ἴγυὶϊν, ἴο 
τοσόῖϊνα πὸ τον αἱ 4} Βυΐ ἰπουρὴ 1 ἀο ποῖ 
ἀφν (παὶ ϑυς ἢ ΘΧΡΓΘββίοἢ8 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ͂ ΟΟΟΌΓ η Οὐῦ 
Αροβεο, γεῖ {Π6Ὺ γε ποῖ ἴο 6 μηπεοθϑϑαγὶέψ του ε- 
ΡἰΙοἀ. Ναὺ {Π|18 15 ἱποοῃϑίδίθης ψ ἢ (Π6 βοσίοιιϑ δὶγ 
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Οὐβογναθὶα ἴῃ (ἢ6 ψογὰβ Ὁ] ον ὶπρ, ᾿ς ἢ ὅγὸ βυδ- 
7οἰηοά, 48 (ξευπιοη. οὔδβεγνεβ, ἰο ἐαρίαϊπ ἰἢ6 ργεςθά- 
Ἰη0, ἐπειδὴ ἀσαφώς εἰρήκε. ΤΠ αἰ ΌΪΥ σοιι- 
Ρἰαϊπϑά οἵ ἢδ5 Ὀδθῆ οσςϑϑιοηθα ὈΥ τῇ ρθοι αγ ι156 
οὔ μισθὸς, ψ ΗΪοΝ ἰΒ Ἔχρίαίποα ὉῪ Ἵπεορην]γ. ὁ μείϑων 
μισθὸς καὶ καυχήματος ἄξιος - δηι Ὀγ 11 πΠεοάοτγεῖ καύ- 
χημα. ΤΠ!5 185, 1 {ΠΠ10Κ, πραγγ, {Π6 86η86; ὑαῖ ἰξ 18 
ἸΏΟΓΟ τορυ αγὶγ οἰιοιοα Ὀγ Ριβοδίογ, ψογβίίιι8, δηὰ 
Ο 9, ψἢο ΔΚ (ἢ6 ψογιὶ ἴο ἀδηποίςδ, Ὀγ τηθίοῃγ- 
ΤΩΥ͂, {Π6 σαι86 οὗ τενδσγὰ ; 4. ἃ. (45 Οἴγε 8 5809-) 
β65813,) “ Θυϊὰ Ἰρίίυν οδὲ φιοα πη] ἴῃ ἢος ΠηυΠΘΓΟ 
οὐὈὐδυηάο βἰησυϊαγοπι πιογοθάριῃ δῇδγγο ροίεβϑι οἱ εἢϊ- 
σοῦο, αὐ γ6 ρ᾽ου δῦ! ροβϑιη) ὃ (δε Ηαπιπιοηά, 
υηΌγ, δηά Βρ. Ηαὶ! ἂρ. Ὁ). Ὄνϊ]εἝγ.) ΙΝ. 56 6118 
ἴο θ6 ἴῃ σοπιρίοῖα 56Π86. 

Οτοίϊιι8 δηὰ οἰοτβ ἴδκα μεσῦ. ἔογ λορε οἵ τονασζά. 
Βυϊ (15 185 ψαῃάογιηρ ἴοο ἔασ. Τί Ῥῃιοίορίοαὶ 
Οοιμηπηδηίδίοιβ ἤᾶνα ρσίνθη ΠΊΔΩΥ ΘΧΔΙΊΡ] 65 οἵ {ἢ}}8 
ι.86 οἵ τιθέναι ἴον ποιῆσαι, ΠΙσἢ 18 ᾿ηΠἰ66α νΘΓῪ {Γϊ6, 
[ Ἰπᾶν 8ιἘΕξ|ιςα ἴο γϑείεσ (Π6 βιυαάθηϊ ἴο δῖ. ΤἬ 68. ΟΥἹ 
ϑοἢ]. [6χ. ᾿Αδάτανον, σγαίωϊέοιμα, σοβίϊπρ ποίῃίηρ. 
580 Πιοά. δος. 1, 6. ἐστι ὁ μὲν ἔπαινος αἷς ἄν τις εἶπκοι, 
ἔπαθλον ἀρετῆς ἀδάπανον, ὁ δὲ ψόγος τιμωρία φαυλότητος 
ἄνευ πληγῆς. 

Κιαταχρῆσασθαι 8 ΤΊΡΊΕΥ ἰακοὴ ὈΥ (6 δηιίθηΐ 
Οοιμπηθηϊδίογβ, Δηα {πΠῸ Ὀεϑὲ πηοάδγη ΟΠ68, ἴῸΓ γρή- 
σασθαι, μιδο, ΜἘὨϊοΟὮ 8 ΠΟΘ Δρτγθθαθ]α ἰο {Π6 Ἑσοηίοχῖ. 
Υοἱ 885 16 ἐσογοϊδὶ πῷ ΔῺΥ 8υς) ΡΟΨΘΓ ἴο [ἢ6 υἱΐοΓ- 
τηοϑῖ ΤῊΔΥ 6 οΔ]]6ἀ ἃ Κἰπα οἵ δῦυ56, δηα νου] ἢᾶνο 
ὈδοΏ 80 ἴῃ {6 ξρϑου ἰᾶγ οἰγουπηβίδηοοβ οὗ δὲ. Ρδυὶ, 
1Π6 ψογὰ πΊᾶῪ ἀἀπιέ (ἢ 8 οἴδοΓ ᾿ηἰογργείδιϊοη. 

. 10. ἐλεύθερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων, ο. “Ἅ941ὲῚ 810 
τη064ο οβίθῃηαι!ι 86 ἰϊθογίαίθ βυἃ ΠΟ ἴῃ 4018}}5 γὸ υἱ, 
866 πιυ]ία ἢυπδηϊίοῦ τι θυθγα 4118, του α 81:01 ἀθῃ6- 
816 1081] 5016γϑ." (Κγαδιβ6.) 

᾿Ελεύβερος ἐκ πάντων Βοη6 ιιηἀοτβίαπα οὗ ρεγδοπμε; 
οἰδοτβ, οὗ ἐλέηρθ. (ὅθε Ροΐβ) Κγδϑιιϑα γεηάδθγβ (6 
ἐκ πάντων, ““6ΘΧ οΟἴημὶ ρᾶτῖο.᾽ Βυΐῖ {15 [Π6 υι18 1|ο- 
“6 06] Ψ1}1 ποῖ ρεγπιιῖ. Τα ατγεοκ (ομιηδηίδίουβ 
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(ἰρίεἶγ, 1 τῆϊηΚ) τοίδυ 1 ἴο ρϑγϑοηϑ: πῆἱοῖ, ἰηάἀοοά, 
[86 δΔη{|{ 6818 ΓΟΑΌΪΓΟ5. ΤῊ ἐκ 15 ΤῸ ἀπὸ, 18. 81 
Ηρ ἰδῆ βεςα] Ια ΐοηι. 

19. πᾶσιν ἑμαυτὸν ἐδούλωσα. ΓΓὨΪΒ την 6 σοῃδβῖ- 
ἀογθα ἴῃ ἃ ὑνο-ΐο] νίαν. 1. “1 Βαανα δηβίανβα τηυβοὶ 
ἴο 4}}, δούϊηρ 88 ἰῃεὶγ βεγνδηΐ, δηά ἀθοϊϊηηρ ἢο ἰᾶῦοιις 
1 {Π6ῚὉ βούνίςθ. , “1 να δοίϑά [Κα ἃ βογνδηί, ὈΥ͂ 
τ] Δἰκρ᾽ ΠΥ 56} 5 ϑογνιθηί ἴο ἐπ ῖγ ΠΟΙ ΓΒ, δηἀ ὈΥ ᾿ 
γι οἰάληρ ἴο {Π6}Γ ῥτγο]ιάϊοεϑ. Απὰ [ἢ}18 ηοΐ 88 ἃ κο- 
λαξ, Ὀυ ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω, “ [ἢδὲ 1 πιὶρῃΐ μαΐη 
[Π6 τπογρ. 5" Ηδρτγα ἴπογα 18 δν] ἀθηι!γ, 48 Ογγϑοβί. 
88 0,8, Δ Ὦγρογθοΐθ. 

ΟὍπ {Πη6 86η86 οὗ κερδήσω ἴῦ 18 ποῖ ΠΟΟΘΒΒΆΣΥ 0 
»γ685, 1Πὶ βοιηα ατϑοῖς ἀπὰ θαγὶν τηοάσδγη (οιῃπιθη- 
ἰαῖρι8. [{ 18 δαιίναϊθηΐ ἴο σώσω, ΜὨϊΟἢ 18 ΓΟΔΩ͂ ἴῃ 
8βοῆη6 ΜΆ 5. (ΌΥ ἃ ρἴοβ8,) δῃὰ βιρηιῆθδ ἴο ραΐῃ οὐδοῦ" ἴο 
1η6 (ἸγΙδίίδη γο!ρίοῃ, δηά ρυΐ ἴῃ τῃ6 ψψὰν οὗ β8|νδ- 
ἰ(ἰοἢ. ΟἿ ΠΥ σομρᾶγα Μαῖίί. 18, 9. ἐκερδησας τὸν 
ἀδελφὸν σου, ““Ὀτοιρηΐ πἰηη ΟΥΘΓ ἴο ἃ τρῆς ταϊπά." 
566 4ἰβο 1 Ροί, 8,1, Κυδιβθ σοιηρατοβ Ἠο]ϊοάον. 4, 
18. ἵνα ἐκ πάντων μόνους ἀλλήλους κερδήσωσι. 

20. Ηδγθ ψ ἴᾶνθ ἃ βἝΏΘΓΑΙ ροβι(ίοη 1{Πυ8ἰταιοά 
ΜΙ βρθοῖαὶ Θχϑιρ 68. ΟΣ 
40, ἐγενόμην τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαίος, ΒΥ ὑδιος 

αἰπγχοϑί 4}} (οημμηθηίαίοτβ υπάἀογβίδη ἃ ([Π8 Ψψυάαϊζίην 
ΟἸγιϑιδη8. Βυΐζ Ιἢ κερδήσω Ὦδνα [ἢ 86η86 7.5 [Δ] ἃ 
ἄονψη, ἰὑ τηυϑέ οὨΙ ΘΗ σγοίοσ 0 (6 ὧδῖῦδ; δηὰ (8 
[ΟἹ] ον ῖρ ψογὰ8 Ψ1Π} 6 ἃ τορϑιτοη οὗἉ {ἢ 8 8816 86. 
{πηρηΐ. 

ΒΥ κερδήσω ΜΘ 8Γ6 ποῖ ἴ0 υηἀογδίαπα (ἢδὲ Ραυ] 
ΟὨἶγ Ὀγουρσἢ ΠΠΘἢ ΟΥ̓ΘΣ (0 ἢ8 οἱσῆ ραγέῳ.Σ 

ἜΤ ΚΗΟΥ ποῖ ΨὮΥ δοῖα Οομιηιδηϊαϊοσβ δῃουϊὰ ἰγοαὶ {π6 δτγίϊοὶο 
ἃ8 μἰεοῃδεοῖϊο. γε ρμεγοεῖνα ἴ{Ππ6 ἔοσοθ οὗ ᾿ξ ἰὴ ον ονῃ Ἰδηρίιαᾶρα, 
δηᾶ (6 ἀγροῖς, 1ἴ δθοηβ, δὰ ἃ δἰ αν ἰάϊΐοη, ατοίϊιβ νν 61] γοηἀογὸ 
ἐο μέωτοξδ, Ὁ ΜΏΪΟὮ ἷ8 ποῖ τηδϑηΐ γίογα ἐΐαπ ἰδ οἱδεν “ροείίε5, ἃ8 
ϑοῖπα οχρίδϊη, Ὀυϊ Ἰπογο ἐΐαπ ἦἧἠ οἰδογιοΐδε ὡομίά. ΤὨΘΟΡΠγΪδοῖ τὸ- 
τ ΔΓ Κ8, (παῖ ἴἢ6 Αροθϑι]ε ἄσθβ ποὶ βὰν αἰΐ; ἴογ ἴῃαϊ σγεγε ἱπηροβδϑὶ]οθ. 
Ἔ ΤΒουρῇ ἴἰτ 8 ρῥγεί]γ οὐβεγνοα ὃγ (ξυμηθῃ. εἶδες ἀγαπὴν ; 

κέρδος ἴδιον ἡγεῖται τὴν ἑτερῶν σωτηρίαν. 
{ΑΒ ἰδ ἀοῃς ὈΥ ΟἸγγβοβί, 388, 38., δηὰ αἷδο ὙΥ ἈΪΓΟΥ ἀρ. δ:δάδ. 

“ἘΒγ (δε ἤγϑὶ οἰδιιθα 6 ἴὩδγ τπηἀεγοίδηὰ ἴπο86 0 γγεσα δοίυ δ᾽} ν 
ΨνΟ1.. ΥἹΙ. 2 η 
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᾿ΓΠΟΟΡὮγ]δοὶ οὔβογνοβ, (πὶ γα ἢᾶνα αἷς Ἰουδ., ποῖ 
Ἶουδ., Ὀγ Ψ]| οἷ 18 πιοαπὶ 1ῃ6 οὐδβογνδίίοη οὗ 16 ]Γ 
Γιϊῖο5 δηἋ σογοιηοηΐθβ. Τ]ιαὶ δι] αἰ σου ἢ 
186 Μοβϑὶς γϑαυ 1008 ἰῃ γοραγ ἴο πιεαέδ, 6 ἢᾶνα 
ΘΥΘΓΕΥ͂ ΓΟΆΒΟἢ ἴ0 δρροξββ. ἊΝ Γεραγά ἴο τὕοιῦδ, 6 
ἴανθ 8ῃ ΘΧϑΠρ]6 δἱ Αςῖίβ 21,17. ; οἵ οεἱγομπιοϊδίοη, ἴῃ 
ἢ18 σαυδίηρ; ΤΙΠΠΟΙὮΥ ἴο Ὀ6 εἰγουπ)ςοίβοα (Αοἰϑ 16,1.); 
δηἀ την ΟἴδοΓ ἰηβίδηςοβ, ἱπο]ἀϊηρ ἢ}5 τορυΐαγ δἵ- 
ἰοηάδῃςα οἡ ἰἢ6 ψογβἢρ οὗ 1π6 δυπαροόρυθ, ψ ἤογο- 
δνοῦ ἢ 88. (δα Αςῖβ8.) Τὸ {{||8, αἰϑο, βοβϑημι. 
Γαίογβ (Π6 «ζυἀδίοα] τηοάς οὗ ἰοδο πηρ' 8Π4 ἜΧΡΙ ΔΙ Πρ 
{π6 δογρίυγοβ οὗ (6 ΟἹἀ ΤΙ αβίδιηθηΐ ρυτϑυθα ὈΥ δῖ. 
Ῥαυΐ, ἴῃ ψῆϊοῖῦ Πα ““δοσοιητηοάεδίοα ἢ πη56 11 ἰο {ἢ6 
14648 Δηἀ πιειῃοάβ οὗ {π|ηΚιηρ οὗ {π6 26 »ν5. Απὰ 
80 Κιδιβθ, ψἴ]ϊο γοράγάβ {π6 Ψψῃοὶα ΕΡΊ8ι16 ἴο {Π6 
ΗἩεῦτονβ 88 8 Ῥγοοί δῃηα δὌχϑιηρ  οδίοη οὗ 118 ἀο- 
εοπιπιοααἐϊοη." ΓΗ 8, ΠΟΘ συ, 15 [δ Ὀ]6 ἴο ΟὈ] ο,ΙΟΏ, 
δηά ἰεδ458 ἴοὸ πηδῦγ αἰ σι} 168, ἴο Ἡ]σἢ 1 σοϑηποῖ 
ΠΟΥ δανογί, ὅθε ηοίβ οὔ 1 (ὑὐογίπιΐ. 1ὅ, 4. 

Ηεγὸ ΒυϊκΚοίεν σοπιρᾶγο8 Ποηηορ ἢ]. Ρ. 24. “10 19 
[η6 ραγί οἵ 8 πηυδβί εἴδη (0 ρυΐ ἢ 8 1ΠΒ Γ ΠΊΘΐϊ [ἢ ἴυ 6, 
δηὰ οἵα νῖβ6 δηὰ ν}} ᾿ηϑγαςίοα τη8ῃ ἴο δοσοιητηο- 
ἀδία ἢϊπη86 1 ἴο θνοσγ πηιηα.᾽ 

40. τοῖς ὑπὸ νόμον. Μοϑῖ (οτηπηδηϊδίογβ οχρ δίῃ (ἢ18, 
τοῖς θελοῦσιν εἶναι ὑπὸ νόμον : δηὰ {Π|6Ὺ τοίδι ἴο Οἱ. 4, 
4], ὙΠ ΟΓΟ {Πογο 18 {Π6 σοτῃρίοία ρἤγαθο. Βυϊΐ 86- 
οσογάϊηρς ἴο (6 1 ΘΓρΥΘίϑ Ιοἢ ἀρονα βυρροβίθα {ἢ15 ἰς 
Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ. 

21. τοῖς ἀνόμοις. ΒΥ {686 γα ηοΐ πηοδηΐ, 85 ΓΙΊΡὮϊ- 
ἔοοί βῦρρΡοβε8, [Π6 δαάάμοεε5, Ὀυΐ, 88 {πΠ6 ΟὙθοκ (οη- 
τηθηϊδίοῦβ, τοῖ., ἀηὰ {ΠπΠ6 Ὀα6βὲ πιοάθγῃβ δχρί δίῃ, (ἢ 
Οτηἐϊο5, ἴο ΝΜ Ὦοπι {ΠῸ αν 88 οί ρΊνοπ, 8η4 ψἢ0 
ΓΘ ἱπογοίογο, ἴη οπι. 92, 12 ἃς 14.., ἀδϑογιθοαὰ 848 οἱ 
νόμον μὴ ἔχοντες. Το (ἢ686 {Π6Δ Αροβι]α. Ὀδοδπη6 ἄνο- 

ς, ὉΥ ποῖ Οὐϑογενιηρ [Π6 σΟΓΘΠΊΟΠ168 οὗ [ῃἢ6 Μοβαὶς 
δ". δ66 Ὁ]. 92,11. ΤΙ υ86 οὗ [86 ψοτγά Ὀαίηρ, 

Βονψανογ, ἰγγαρυΐαγ, (ἢ6 Αροβιὶα ουρίαϊηδ τὸ ὈΥ (ἢ6 

ὔενδ; ΌΥ {πὸ δοοοηᾶ, ἰἤοβα ννῇῆο ὍΕΓΟ ῬΓΟΙΈββοΪγ οοηνεχίεη ἴὸ 
ΟΠ γιβι πη} 7, δή γεῖ τεϊδϊπεὰ (Ππεὶγ ὑγο αἀΐσα5 'ῃ ἔδνουγ ΟὗἁὨ τηδὴγ 
ἀοοίτγϊο5 οὗ {πα ἰανν. 
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Ῥαγϑηΐμοίσδὶ οἰδυϑα μὴ ὧν ἄνομος Θεώ, ΜὨϊοἢ 5ἰρηΐ- 
ἤδβ, ““ποΐ ψιβῃϊηρ, ΓΠΘΓΘΌΥ ἰο 540, ὕπΠ6Ὰ6Γ 0 Ὠιινίη6 
[νν,᾿. ἀλλὰ ἔννομος Χριστῴ, ““Ὀυϊ υηᾶογ ἰᾶὰνν ἰοναγ5 
ΟἸἾγιϑῦ δηά (ῃ6 ριϑοθρίβ οἵ {πΠ6 (ἢ τΙβίδη Β]ρίοη." 
566 ΤΠοοΡῃ.) Τῆυ8 ΠΟΥ ῬΑΓΑΡὮΓΑΒ685: “ οὔ 6- 
ἰδηΐ το ἰῃ6 ἰὰνν οὗ (ῃτγιβί, δῃὰ ἰδκίηρ σᾶγο, πούν }}- 

βίδηα!ηρ, ἰο ἀο ποίῃ!ηρ' σοηίγασΥ [0 {Π6 πηογὰ] ἰὰνν οὗ 
αοα, δηα ἰο {Π6 γι} }65 οἵ (ΟΠ γιβιιδην.᾽ 

ῷῳ͵ ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν αἷς ἀσθενὴς, ἴ. τ. ἀ. κ, 
Βγ τ.6 ἀσθ. τὸ τηϑδηΐ Οὐλνιδέϊαηβ, ἃ8 γοῖ 6 8Κ ἴῃ 
(Δ1Π, 1. 6. 1π. (Π6 ρογβυδϑίοη οἵ σογίδίη {πίηρβ, βυςὴ 
8ἃ8 δῦ ἴῃοβ6 Ψγὴο0 58.}} ἀοιϊιαα 45 ἴο {Π]ηρ8 1η {Π6 
ΟὨγιβιίδη σοὶ ρίοη ἱπαϊβογοηῖς. ((τα]1.) ὅ66 βυρζγᾶ, 
8, 160, 11 ἃς 18, («πὰ [6 ποί68 {Π6Γ6,) δηά ομι. 
15, 1. 
ον ἴατ ἴῃ6 Αροβὶὶ6 σαγγιθα {ἢ6856 ΘοΟΙΏΡ] Δ ης 68, 

δηἀ ψ ΘΓ 6 Βίορροά, 18 ν»6}] βἰαίθα Ὀγ Μδςζκη,, 89 
[Ή]1ονν8: ““ ἽΠ686 σοι] !]Δησ 685 ψ Ί ἢ [ἢ 6 Ρῥτο]α!ς685 οὗ 
(ἢ6 ψοακ 6 βϑῃοψαα ΟὨΪΥ ἴο ρϑίη {πεῖς ροοά ψ}}}.Ἡ 
Εογ νῇθη (ῃ6 7υἀαϊΖίηρ' (ΘΔ σ ἢ 6 Γ8 1ηδἰδίθα οἡ [Π6 οὈ- 
ϑ6γνϑῆςα οὗ δὴν οὐ {Π6 τγίῖ65 οὗ [Π6 ΙΔὉ7 8ἃ8 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 
ἴο βαἰναἰίοη, ἢ6 ΔΙ γ8 ΓΘβΟ  υ1 6} ψ]Πϑίοοά ἰΠ6η], 85 
1η {Π6 οᾶ86 οἵ Τίιυ5, (ὐ4]. 2, 8, ὃ ὃς 14. 

φῶ, τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα Ἷ. π. τι σ. Τα 
ΑΡΟοϑΒι16 βιιι}8 00 {πΠ6 ψΠοΐα δὲ οπςθ. 

Κύδιδο γθηάθγβ : ““ Ῥγορίδβι ΟΠ θ8, ἴῃ ΟἸΠΘΒ ἴΏ6 
τηυΐαν! ἰογιη 85." ΤὍΤῊ18 ρἤΓα86 ἔγρκα ἢ88 1]Πυϑἰγαίοα 
ΜΠ 8ανογαὶ ἜΧϑιΏ 0168, [ἢ6 τηοϑύ ἀρροβίία οὗἁἨ ψῃ ἢ 15 
οβορὰ. Ὑι. 1019. παντοῖος μὲν οὖν ἐγενόμην" πειθῶν 
αὐτοὺς φείσασθαι τῶν ἀνδρῶν. Απά 8ο ἐποίαπ, 4Ἃ6 
Μοτγίε Ῥεοζερζ. (οἰϊβὰ ὃγ Κσγδαιιβθ) : ἅπαντα γὰρ δόξης 
ἕνεκα γενόμενος, καὶ μυρίας τροπας τράπομενος. Τῶι 
(Π6 Αροϑβί!6 πιθδϑηβ ἴο βᾶὺ (ἢδί ἤἢθ ννἂβ εὐτραπελος, 1π 
ἃ 3οοά βρῆ56. δὸ ΟΓζτοί. : “ Ῥγυαθη 8 δϑί, ΠΟἢ 1η}186- 

Ἔ Ὑεῖ, 868 ΤὨθορῆν!. ΟὈδούνθθ, ἢ 6 βογηδί! Π]68 Καρὶ ουζκ οὗ εβἰρεῖ 
ἀοοίεη68 δἱ ψνο ἢ 6 του ρ τ ἢ18 ΠΘΆΓΕΓΒ ταὶρ ἢ βία ]6 ; 88 Ππεη, 
ἴη δἀ ἀγοβϑίηρ ἴπ6 ΑἸ πο Δ Π 8, ἢ 6 βϑρόκε οὗ 7681. (ἢ γῖδὶ 48 ήδη. [Ι͂ἢ 
ἔλοῖ, ἃ5 ΤὨΘΟΡΥ]. ΟΌϑεσνοθϑ, γοῦ βοιῃθίϊ 68 866 ἢΐπι ἢοΐ βρεβκὶε 
ὈΪαἰηΪν οἰ ἢοῦ σοησογηΐηρ ἰῃς Ὠεϊίγ οὗ ἰῃ6 ὅϑοη οὐ οὗ {π6 Ηοὶγ ϑρίγίι, 
Ὀοοδῦθο οὗ ἰἢ6 αι θ88 οὗ ἰνῖ8 ἤΘΑΓΘΙΒ: δηά ἐλ το ἴὴ6 νεῖ Ὀ6- 
οδπι6 6 ΜΈΟΚ. ᾿ 

ῃῷ 
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ΤΈΓΟ τοῖς καθ᾿ ὅλου, βεα δρεοσίδχα τὰ καθ᾽ ἕκαστα." (Ὠγγ- 
δοϑί. 1ποίγαῖθβ (ἢ Ἔχ ργοββίο 1ἢ συσβίίου ἰδυ8-: Εὐ 
τράπελος λέγεται ὁ ποίκιλος, ὁ παντόδαπος, ὁ πάντα γινο- 
μένος. Βαυΐ, ἰο τοΐυγη ἴἰο {Π6 Αροβίϊς, οὐ πρὸς τοὺς 
καίρους (ἴ0 υ8θ ἴπΠ6 πογὰξ οὗ ΤΠεοάογεῖ) μεταβάλλετο, 
ἀλλὰ τὰς τῶν ἄλλων ἀφελείας πάντα ἐπραγματεύετο. 

Πάντως. ΤΗΐδ ἰ8Β ΌΥ δἰπιοβί 8}} πιοάδγῃ (οιηπηθη- 
ἰδίογβ γοῃἀογοά ομιηὶ γαξίοηθ. Απηά {118 Ἰηἀθοα πιδῪ 
ϑεοη (0 βίσορίμδη [6 8η{1ΠΠ|6818: Ὀυΐ (Π6 δοηΐθῃος 
'5 83:{Π ἸΘΏΓΥ δηε(Ποῖῖοαὶ ψιπουΐ ; ἀπὰ 1 8η ἱπο ηοα 
ἴο κδδϑοηΐϊ ἴο ἴ6 ατοοῖκ (Οοπηπηοπίδξογβ δηὰ (Ἕτεοΐ!., 
ψδο δα ἰ ἴῃ {Π 6 8686 μέΐψαο, δαίέεηι. 8ὃο Ησδβυοῆ., 
τάντως ἴσως. ΑὨὰ ροτίδρ8 βιιςἢ 15 ἴπ6 56η86 δὶ Αοίϑ 
45, 4ά. Τῆϊ8 ἀρτοαβ ὈοιοΓ ψ]0ἢ [ἢ 6 ἐο]] οὐ ηρ ποτὰ 
τινας, δοηιε; ὈΥ͂ ὙὮ1ΟἾ 18 Ρ]Δοοα ἴῃ ἃ βίγτοηρ ροϊπέ οἵ 
νίον τἢ6 ΟὨΠτγδιίδη ἢ ΔΏΓΠΓΟΡΥ οἵ Ῥαυΐ, ΨΠῸ 50 
γιοϊἀοὰ ἴο 8}}, ἵνα καὶ ὀλίγους σαΐσῃ, (ἴο υ)86ὲ (Π6 ψτοτὰδ 
οἵ ΤΠ ΠΘΟΡῚγ}.), ἔον (88. οὔβεγνεβ Τ πϑοάογει) ἢ6 Κθεν 
δπαιϊ αἰϊ ἰιο ψἤοηγ 6 δἀἀγοββοὰ ἢϊπ)βοὶ  ψοιυ]ὰ ποί δί- 
ιαἰῃ βαϊνδίίοη. [{ 8 τοιηδυκεὰ Ὀγ ΤΠΘορἢΥ]., {πὲ 
“4 τἢ6 τίνας 88 ὑδο, ἴο ΘησοΌΓΑρΟ [8 σοηνογίδ." 
Απὰ οὔθ πιδὺ δαὰ, {πδῖ 1 νν88 βδϊὰ »ποάεδίν, 

Ιι1 18 βίγβηχε (δαὶ βοῃθ Οὐ ςβ βῃου]ὰ ἤδνα οοη- 
ἰοηἀοά ἴον τῃ6 τϑϑδάϊηρ πάντας, ψῃϊο, τΠουρὶ βυρ- 
ρογίοα ὈΥ̓ βοῖ!8θ ΨΕΓΥ͂ δηϊθηί Μ855. δηὰ Ψδγείοῃϑ 
(πον ἴπ6 Ψυϊραῖθ), δῃὰ βοιηθ 1, δ(π Εδι ΓΒ, πηΔῪ 
ἤϑ]γ δ τεραγάθα 88 8 Ῥϑγβδαϊοσ[μοϑ,8, οὐ ρι πϑεϊῃρ ἴῃ 
ἀοοίτηδ] ἐπιϑίακο. Ηδησα 1 οὁὐσυτβ ἴῃ ἔἢ6 ᾿πίοΓρο- 
Ἰαϊοά δηὰ εηιοηαδά (οὐ, (ἰδηί. 

48. τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον. ἼΠ686 Ψψοτ͵άβ 
ᾶτα διδοδρῦδίε οὗ ἵνγὸ οὐ ἴἤγθα β86η868. (866 (8 
ατοοῖς Οοπιιμθηϊδίοιβ δὰ (το]}.) Τὸ πιὸ {πε [0]- 
Ιον πε βθθῖ!8 ἴο ἄδβογνα (6 ρῥγϑίδγθῃηςε : “ ΤῊΙΒ 1 ἀὺ 
ἔον (ῃ6 (08ρ6}᾽8 Βα Κα,᾽ ἱ. 6. (ὉΓ 1(8 ἔιγί μα ᾿γοραρᾶ- 
(ἰοη. ὅ66 νοῦ. 19. 

23, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι, “ἰδὲ 1 ταϊρδς 
6 ἃ ρδγίδκοσγ οἵ 118 θθηθῆϊίβ." ὅὃο Ψογβί., Οχεὶ,, 
Οτοί., Βοβθημ., δηα Κγδυβο. 

Φ4. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ, ἄς. ΝΟΥ Ποπιαβ 
{6 ἐλίγά Ῥατὶ οὗ Π6 οἰαρίογ, ἰῃ ψ  οἢ {86 ΑΡοβιὶθ 
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δΔηηοηΐϊδῆοα (ἢ6 (ΟὐΥ ἰΐδη8, δήθ ἢἷ8 οχδιηρίθ, ἴο 
ΡΓΘ85 ἰογναγὰ ἰο {Π6 ὑγίΖζε ργοροβοά ἴῃ (ἢ (ὐοβροεὶ, 
Δηα 1) 41} [Ὠ!ρ8 ἰανσέιϊ 8ο το σοηάαςί ὑπαδιηβοῖνθβ 88 
οί ἴο Ὀ6 Δη δίκιο υοο ἴο δὴγ. ((}]}.) 

,. Ηρτγα ψθ Βᾶνα δῇ δροῃϊβισαὶ πηϑίαρἢοῦ ἢ, δηἀ οὔθ᾽ 
οὗ οχιγδογαάϊ παν νίροιιγ δηά - ὈοδαΐΥ, δηα Θβρθοία ]} 
ΔΡΡτγομτγιδίθ ψἤθη δαάγοβϑίηρ [Π086 Ἡ]1086 ΟΥ̓ 88 80΄ 
ΡΑΓΓΟυΪΑΥΪΥ ἐλπηουβ ἔοσ 115 ράπιθ8, οδ]] δά ἐπα [β:}- 
ΓηΪΔῃ, δῃά οἡ {Π6 νἱοίοτβ δὲ ψῃϊοὶ Ριηάδν πᾶ5 ψγιτίθῃ 
80 ΠΠΔΩΥ͂ πα οὐθβ. Οη (686 ΙΓ΄ γοΐδιβ ἴο Ἑδθτγὶο. 
ΒΡ]. Απέϊα. ρ. θ25. Τὴ στοαί ΤΠδβδυγ. Απι4. οὗ 
ατῶν. δηα ατοῦον. ΠΔΥ 8480 Ὀ6 σοηβυ θα, οἵ Ῥοί- 
[68 Αηϊᾳ. Οὗ {π6 ἄυθ ἀγῶνες, Ὀοχίηρ, τυηηίηρ, 
ψΓ ϑί Πρ, ἰοαρίηρ, δηά αυοϊἰηρ, {Π6 Αροβί]α ἤἢοτο 
41.668 ἴο (ῃΠ6 ἐιυο ᾷῖγοέ. ΤΠ ροηθγαὶ. Ἰηβίγυ στο 
σουσῃδά ὑπᾶ6γ 1ἢ}18 ἰοησ-ἀγάν τηοίαρἤοσ, ΟΥ̓ 8116- 
ΟΥΥ. 15. ἰδπ18 ΘΧΡΓΕΒΒΘα ὈΥ ΤΠΘοΟΡὮΥ!. : Μὴ νομίσητε 

ὅτι ἐπείδη ἐπιστεύσατε, καὶ εἰς τὸ στάδιον τῆς ἐκκλησίας 
εἰσήλθετε, ἤδη ἀρκεῖ τοῦτο ὑμῖν εἰς σωτηρίαν' ὥσπερ οὐδὲ 
ἐκείνοις τὸ τρέχειν ἁπλῶς, εἰ μὴ προσγένηται καὶ τὸ, 
ἀμέμπτως, καὶ τὸ μέχρι τέρματος" δίο καὶ μόνος λαμβάνει 
τὸ βραβεῖον ὁ οὕτω δραμών" ὅπερ ὑμεῖς κινδυνεύετε μὴ 
λαβεένν, διὰ τὴν τελειότητα δῆθεν τῆς γνώσεως κατοιῷρο-" 
γοῦντες, τῶν ἀδελφῶν, καὶ τῶν εἰδωλοθύτων ἐμφορουμένοι. 
80 8ἰ5ο (βου πηρη.,  ἤΟ86 τηδίξογ, ἃ58 ΜΜ6]} 88 (ἢ 6 ἀῦονο, 
18 ἀογίνοα ἴτοτῃ (γυϑβοβί. 
 Ἶὴ {Π6 Ξβϑηΐθηοσθ οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες, πάντες τρέ-. 

χουσις ατοῖ. ΤΠ ΓΟΠΊΔΓΚΒ οἡ (ἢ 8 υ.86 οἵἉ [Π8 ραν- 
ἐϊεὶρίαε ἴον {6 πομῆ σταδιοδρόμοι, Δῃηὰ «180 [Π6 ἰγὰ- 
Ἰεοιϊῖο οὗ πάντες, ψὨΙοἢ, Πονανογ, βθοῖιβ ἀουθίδι!. 
ΤἼΘ 86η88 18 : ““ 811} (ἢ ΓΆΘΘΟΓΒ τη, θὰ ζ ΟὨΘ ΟὨΪΥ ΟὈ- 

π ΒΓΔ Ρ ΟἿ65 8.6 οἰϊοὰ ὉγῪ Ῥείβ. ἔγοπι ϑοθερῇ. Βε]], 1, 21, 8.᾿ 
[εἶδ ἀς Ογολῃ. 18. ῬὨϊο (. 1, 68, 48. (. ὁ. ν. 468, 10. Ὁϊο 28. 
Ρ. 291. 1 δὐὰ Ρ]αῖο 760 Ε. Τι δὲ οὐχ οἱ μὲν δεινοί τε καὶ ἄδικοι δρῶσιν ᾿ 
ὅπερ οἱ δρομεῖς. ὅσοι ἂν θέωσιν εὖ ἀπὸ τῶν κάτω, ἀπὸ δὲ τῶν ἄνω, 
μὴ ; τὸ μὲν πρῶτον ὀξέως ἀποπηδῶσι, τελευτῶντες δὲ, καταγέλαστοι 
γίγνονται, τὰ ὦτα ἐπὶ τῶν ὥμων ἔχοντες καὶ ἀστεφάνωτοι ἀποτρέ-͵ 
χοντες᾽ οἱ δὲ τῇ ἀληθείᾳ δρομικοὶ, εἰς τέλος ἔλθοντες, τὰ τε ἄθλα 
λαμβάνουσι καὶ στεφάνουνται᾽ οὐχ οὕτω καὶ περὶ τῶν δικαίων τὸ 
πολὺ συμβαίνει ; πρὸς τὸ τέλος ἑκάστης πράξεως καὶ ὁμιλίας καὶ τοῦ 
βίον εὑδοκιμοῦσί τε καὶ τὰ ἄθλα παρὰ τῶν ἀνθρώπων φέρονται; 
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ἰΔἰη8 {Π|| βραβεῖον, οΥ ἐαγοψῃ δα)υάρεά ὃὈγ [Ππ βραβεύ- 
ται, ΟΥἨ υὑπηρίτα8, (ὁ {πΠ6 ν]οεῖοτ." δὲεὲ Εἴγῃη. Μαρ. 
δηὰ ϑοῃοὶ. οἡ ΡιΙηά. ΟἹ. 1. 41} εἰς ὃν Ὑείβ8. 

24. οὕτω τρέχετε, ὅζο. “80 ἦο ψὲ γιιῃ (ΥΟῦΓ 5ρ1:Γὶ- 
[4] Γ4ς6), [ἢ γ8 τηδὺ οὈΐδ!η (ἢ ρὑγ1Ζα (οἵ γοιιγ !ρἢ 
ΟἈΠΠἰηρ ἴῃ ΟΠ γιϑὶ 9681). Καταλαμβάνειν ᾿Θ γα γ᾽ 
βἰσηϊῆοθ, ἰο ἐαψ λοίά οὗ, οδαϊη. Οἡ {6 βθῆβ6 οὗ 
1{Π686 ψογὰ8 ΙΓ Π858 σορίοιυϑὶν ἰγοαίθἃ. [{ 15 ἤθγθ 
ψ6}} γτοιηγκοὰ Ὁγ Τῃδθοάοτγτεί : Ἐκεῖ πολλών ἀγωνιϑο- 
μένων, εἷς ἀνακηρυττεται μόνος, ἐνταῦθα δὲ τῶν καλώς 
ἀγωνιξϑομένων ἕκαστος ἀξιοῦται τῆς ἀναῤῥήσεως. 

25. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιβόμενος, πάντα ἐγκρατεύεται. Ήδοτα 
δραίη 6 ἢδνα ἃ δυο φρίεοα ἴογ ἃ οι, ὁ ἀγωνιξόμενος 
ἴον ἀγωνιστὴς. ἄντα 18 ἴογ κατὰ πάντα, ἃ ΝΟΙΥ (ΟΠῚ- 
ἸὩοη 6} Π|0815. ΤΠ6 Β6η86 18, “ ποῖ ὈΥ {Πὶ8 οὐ (ἢδὲ 
οηΐγ, δυΐ 4}} (Πηρσβ." Τὴ 56η86 οἵ ἐγκρατεύεται ἰδ 60- 
Ρίουθϑ!ν 1]υϑίγταϊοα ὈΥ [6 (ὐοτημηοηϊδίοι 8, Ἔβρθοῖδ 
Οτοί. δῃὰ δ εἰβ." 

ΤἼδ δρρ]!οδίίοη ἰο {{|π ΟΠ γβιδη ἀροηὐδέθϑ 18 ΝΘΥΥ͂ 
ΟὈνίοιιϑ, Δηα 18 σορίοιι8}ν 1ΠΠυϑίγαιοα ὈΥ (Π6 τηοάδτη 
Οοπηπιευίδίοτθ, Νῆο, ἤοσψανογ, ἀο ηοΐ δῃηουρῇ ἰηή!- 
σδίθ, ἴμαῦ [Π6 ψογάβ, (πουχῇ (ΠΟΥ τοργοϑθης νἱγίι 68 
οἵ ψῃ!οἢ τ[ἢ6 ΑΡροϑβί[6 ἢδά βεῖ {Ππ 6 8η δηλίηθηΐ Ἔχϑη- 
Ρἷς, γεῖ {6 ἃγὰ ᾿πἰθηάρα ΠΟΥ ἃ5 ἃ ΟΘΠΒΕΓ6 Οἢ 
{Π6 ῥγδνδι!ηρ νὶς65 οἵ (ἢ 6 Οἢ γιβιίδηβ δὶ (οι μι ἢ, 85 
(Ποῖς ψδηΐ οἵὗὨἨ σῃαγυ, ᾿ὈΧΌΓΥ, ἰογηϊ!σδίίοη, ἀγυηκοη- 
Ὧ688, ἄτα. ; [που ρῃ (18 18 βοϊαποα ὈΥ ἐγὼ τοίνυν, 
ἐλμδ 1, 70Γ ἐχαπιρίο, αί 186 παχί νϑῦβϑθ. Τῇ δῃιίθηϊ 

Ἐ Τῆιο πηοϑῖ δρροδϑίίε ρβᾷβδαρο8 οἰϊοὰ δὲ Ερίοϊ. ο.85, θέλεις Ὀλύμ- 
πια νικῆσαι ; κἀγὼ, νὴ τοὺς θεοὺς, κομψὸν γὰρ ἐστιν ἀλλὰ σκόπει καὶ 
τὰ καθηγούμενα καὶ τὰ ἀκόλουθα, καὶ οὕτως ἅπτου τῶν ἔργων. Δεὶ 
σ᾽ εὑτακτεῖν, ἀναγκοτροφεῖν, ἀπέχεσθαι πεμμάτων, γυμνάξεσθαι πρὸς 
ἀνάγκην ἐν ὥρᾳ τεταγμένῃ, ἕν καύματι, ἐν ψύχει, μὴ ψνχρὸν πίνειν, 
μὴ οἶνον, ὡς ἔτυχεν ἁπλῶς, ὡς ἰατρῷ, παραδεδωκέναι σαντὸν τῷ ἐπισ- 
τάτῃ, εἶτα εἰς τὸν ἀγῶνα πκαρέρχεσθαι. Ἡοταῖ. Α. Ρ. 414. Ουἱ εἴυ- 
ἀεῖ ορίαἴαμῃ οἰγϑιὶ σΟηζὭρεγα τηείδ, Μιυ]ῖα τυ} ἔδοϊΐᾳιια ῥΏΕΓ, 
8ὺ ἀανὶϊ οἱ αἰδἷῖ ; δὐϑίϊηι ὙδποΓα οἵ νΐηο. 
Ἐχαιρ εθ οὗ {μ6 ἰδ πηρεγαηςα δπά δυβίίηθηοε οὗἉ 6 δρσοηίδιοβ ΠΊΔΥ 

δε δορῇ ἰη ΖΕ], δ. Υ. Η. 8, 80. 10, ᾧ. 11, 8. ἴογα β66 ἴϊο [ηΐοχ- 
ῬΓοΐοῦβ δηά ϑρδηΐ. οὐ ΨΔΦυ]ΐδη. Ογαῖ. Ρ. 10]. Ραυβδη. ΕἸΐδο. 9, 7. 
“ΓΠομϑῖ. Ρ. δ. εῖε. ΓΕΠΊΑΓΚΘ, {Ππῶῖ {116 ρΓοραγαΐογυ ἰσαϊηϊηρ; οἱ 
1ῃεδ56 ἀγωνισταὶ Οσσυμίοα (6 ΓΩΟΠΙἢ5, 
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(οπγηθηίδίοῦβ ΘΧΟ 6 ηΕ}ν ἔγασα οὐκ {Π6 Βοορα οὗ {Π6 
Ρᾶ55Άρα. - 

25. ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν. 
ΘΌΡΡΙΥ τρέχουσι καὶ ἐγκρατεύονται ἴτοιῃ (ἢ6 σοηίεχί. 
Ὁ} [ ἀο 11 ἰο οὐίαϊη 4 σογγυρίδ]6, ἔλάϊηρ οσγονῃ :" 
Ῥυΐ ν δὴ ἰῃποογιυρίθ]6, διμαγδηξῃϊπ σγονῃ οὗ 
σίονν ;" (88 18 βαϊὰ 1 Ροί. ὅ, 4.) ἘΒοβϑθηπμ. οὔβογνθϑ, 
{πα {6586 νἱςίοτβ δη]ουγθά οἴἤθγ βοπουγβ δηά θιηοἱυ- 
ΙηΘηΐβ ; ἃ8 Ψ6 ἢπαά ίτοαλ Ψὶίγιν. Ατοῆι. 9. ΡῬγφῖ, 
Τῇ Αροβεΐα, μονσανοσ, 18 ΟΪῪ βρθακίηρ οἵ {π4ι ψ ΟΝ 
ΠΟΥ ΘΒρΡΘΟΙΔ ΠΥ κἴγονο δἴϊογ, ([Π6 ογοιση; ἰμουρἢ σοΓ- 
ΔΊῺΪγ ᾽ἃ οατγθα ψ ἢ τ ΟἸΠΘΓ δη πηογα 5014 δάνδῃς- 
ίαραθβ, Ψοἢ ἰο σολγβοσ τηϊηἦ8 τσ ἤν τηοβὲ 
ψοῖριί. δὸ Ρίαί. ἀ6 [,6ρ. 8. (εἰοὰ Ὀγν Κυδιι86) : οἱ 
μὲν ἄρα νίκης ἕνεκα πάλης καὶ δρόμων καὶ τῶν τοιούτων 
ἐτόλμησαν ἀπέχεσθαι λεγομένου πράγματος ὑπὸ τών πολ» 

λών εὐδαίμονος" οἱ δὲ ἡμετέροι παῖδες ἀδυνατήσουσι καρτε- 
ρεῖν, πολὺ καλλιόνες ἕνεκα νίκης ; 

206. ᾿Ἐ γὼ τοίνυν οὕτω τρέχω, “7 ἰπογοίοτο ([ῸΓ 6Χ- 
8106) 80 τιιη.᾽ ΕῸΓ [ἴ 8 γα Υ σθυαγκαὰ ὃν ΤὭθο- 
ἀοτγοί, προστίθησι καὶ ἑαυτὸν ἄντι τοῦ παραδείγματος. 
50 4150 (βγγβοβί. δηὰ Τθορῇγ!. 

40. ὡς οὐκ ἀδήλως. Τὸ (686 ψοΓ5 νϑγῚΟ 5 56 868 
ἴάν Ῥδθθ δϑϑίρηθα, ψθϊοἢ τᾶν Ὀ6 Β66ῃ ἴῃ ΡοΪϑ, 
οἱ ἢ, δηὰ δδλάθ. 'ΓΠΘΥ ἃγα Ὄχρίαἰπθά ὃν ΟΠ γγϑβοβί., 
ΤΙὨΘορΡὮγ]., Οὔσυμιθη., {Π6 ὅγγ., (Ια ]]., δηα Ῥρᾶγςα, 
“ἐηρί ψίτπουΐ ρυΓροβθο," πρὸς σκόπον βλέπον (45 ΡΠ]. 8, 
4. κατὰ σκόπον διώκω), ποΐ εἴκη, μάτην." Απα (δον 
τὨ]Κ κι Ἰον δα ἀραϊηϑὺ [ἢ νἱσ68 οὗ (6 (ὐογ Ὠ[Π]84η8. 
Βαΐ {815 Ιηἰογργοίδίϊοη δθεπη8 ἴοο νἱοθηΐ δηα ἢαγβἢ. 
Νο ριοοῦ 15 δαδιυςεα οὗ βιοἢ ἃ β6εη86 οἴ ἀδήλως, Τἢ6 
ΟὨΪΥ ᾿πίοιργοίδιίίοη ἰπαΐ ἄθβογνο8 ΔΩΥ διίθηίοη 15 
{Πὰ ψ ΠΟ 1 8}}4}} πον ργοσθοά ἰοὸ αδῖδι], δῃὰ ψὩ]οἢ 

Ἐ 5ο Απίδοϊορία: Αθλα δὲ τῶν κότινος, μῆλα σελῖνα, πιτὺς.- 
8366 8180 ρᾶβδαμῈ8 οὔ Ρηΐϊο, Βαβϑὶ], ἃς. εἰϊεά Ὀγ αγοῖ, Το νοι 1 
δὰ Ατγίβίοριν. ἕᾳ. “Ὥσπερ Κοννᾶς στέφανον μὲν ἔχων αὖον, δίψῃ δ᾽ 
ἀπολωλώς. ϑ΄εδοὶ. οα Αρ. Ἀποά. 8, 1238. ἐτίμησεν, ὡς ἔδει, τῷ ἀγῶνι 
τῷ ̓ Ισθμικῷ, ἐν ᾧ οἱ νικῶντες πίτυι ἐστέφοντο πάλαι; ὕστερον δὲ ξηρῷ 
σελίνῳ: ΑὮ ΔηΟΏγΓΏΟΙΒ ΜῈ 80. Ρίυϊ, ϑγωρ. ὅ, 6, 8. Ρ. 676 ὃ. 
Τὰ δὲ Ισθμι’ ἀποδοίμην ἂν ἡδέως ὅσον Ὁ τῶν σελίνων στέφανος 
ἐστι» ὥὦνιος. 
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Β6 618 ἰ0 Ὀ6 [6 (Γι 6 ΟὨΘ, Πδηηεἶν, (παι οὗ ΤΠοοάοτεῖ, 
{πΠ6 Ψυϊὶν., ΒοΖα, [μιϑγ, Ηδη., 6115, ἘΠ |5Π6Γ, 
νος, ΚΘ, Ηδτάγ, Ἐοβοηπ)., δοιίθυς., Κσδυβο, 
δδάς, ὅκο., νἶο ἴδκε ἀδήλως ἴοτ ἐπ᾽ ἀδήλω, "“ ᾳυδϑὶ 
ἀυλίο οχιίυ, οὐβουγᾷ οἴ δΔηςΙρ} νἱςοϊοτ!ἃ.᾽ 80 ΤὮθο- 
ἀοτοί : οὐ γὰρ ἄδηλος μοι στέφανος. ΕἸΒΠΘΓ σΟΏΠΓΙ8 
(ἢ 8 ἱπίογργοίδιίοη ἔτοπι [ςίϊλη ἀ6 Οαγαιῃ. 398. εἶτ᾽ 
ὦ Σολὼν, ἐπὶ τῷ ἀδήλῳ καὶ ἀμφιβόλω τῆς νίκης τοσοῦτοι 
πονοῦσι' ἀηἀ στη. Ρ. δὅδ. Κταυβα δάἀβ Χεη. Μεῃὶ. 
1,1, 6. δηά σοτημρεζεβ (ὑ8]. ὁ, 2. [Ιηάεορά, 1 γοπηεῖη- 
θ6γ (ὁ αν πιοί ψιἢ (Π6 ρῇχαβα ἰγοαυθηι ν ἴῃ (ἢ 6 
θ68ι Οτγοοκ νγιίογϑ. 

96. οὕτω πυκτεύω. Α ρῥυρη]!5ιὶς πηοίαρῃογ. Οη τῃ6 
Ὁ Π8πὶ οὐ {Π6 δητίθη8 866 Βιιγεῖί! Αςδά. [πβογιρί. 
ἊἋ 8, 2556. Ὡς οὐκ ἀέρα δέρων, ἱ. 6. ““ ποῖ ἴῃ ναδίη," 
“ς ηοί 58{ΓἸΚίηρ, 8ῃ ΘΙΠΡΙΥ ΟΥ υ86}658 δον." Τδο μος 
ἴῃ ψῃϊσῇ [ἢ σαβϑί8 ογο ἰἈϑίθηρα ἴο [6 ᾿δη8 δηά 
ΟἴΠοΓ βιιοῇ πηδίίογϑ τὺ ὃς δουρὶ ἴογ ἴῃ (ἢ6 ΨΓΙΓΟΥβ 
οἡ ὅτ. Αηξη. ὙΠογα ΘΓ ἸΏΔΏΥ ὙΑΥ8 [ἢ ΨὨϊοἢ τἢ 6 
Ρυρ! 5.5 πιϊσλέ Ὀθαὶ (ἢ 6 δἱγ, δἴΠῸΡ 1 ργίσαξθο Ἔχε. 
οὖδο, ΟΥ 88 ἃ ργοίμας ίο ἐΐε οὐπέεϑέ, οὐ ἴῃ ἐδε σοηέδεέ ἐΐ- 
εἰ, θη τη ]881ηρ (Π6ῖγ δἰπὶ;"" 4}} ψ ῃ]Γοἢ γα 1}}|8- 
(γαϊθα ὃν Εδῦρϑγ ἴῃ Αροηίβί. δηἀ ϑβρϑοῖα]}ν Ὀγ Κυρκα 
2 ἰΙοσ. ὅδ ἐασέ ψου]ὰ βθοπ ἰο Ὀ6 (6 οπ6 τηδδηΐ 
"γ {1Π6 ΑΡροϑί[6. 
Τα ἴτὰ6 86η86 ἰμῃοηἀρα 15 (ἢ 8 ΟΧργοϑϑοα ὈγῪ Ἐο- 

86ηπ). (ῬΑ τι] τοι Κυρκο) : “Ὁ. Ἰριαν Ῥαυ]8, 
86 Ρυρ!]). αι σογίαγθ, σοηδΕ 118 ὩΟῚ ἰδ ΓΔΓΙ15 80} 1Π- 
σοΡί18, ΠΘ46 ουτῃ Ὠοβία, 41} ἰοσίυ5 ἴο8 ἀφο! παγε εἰ 

Ἐ Ου ν ἢ Κυμκὸ οὔϑεγνοβ : “ θυπὶ ἰπ ἶρμδο σεγδηΐπα εἰπὶ 8δ- 
ὙΟΙΓΒΑΤΙΟ Δρ Πἰογὶ εἴ Ἔχογοϊδυτί οσοηδίρεδαῃμι, φυὶ ἰοῖαβ φυσι) δρίβ 
οογρογίβ οσοηϊγαοιίοησο, ἱπουγναίΐοηα, ἀεο!διίοης ον ἰαῦαῖ." ΤῊ 
ἢς ἰΠυδίγαιε8 ἔγοπι ἃ Κἰπαάγεὰ μαϑϑαρα οὗ ΡΠ, Ρ. 121. Τὸ δὲ συμ- 
βέβηκεν ἀθλητῇ πυγμὴν ἣ παγκράτιον περὶ νίκης καὶ στεφάνων ἀγω- 
γιδομένφ' οὗτος μὲν οὖν τὰς ἐπιφερομένας πληγὰς ἑκατέρᾳ τῶν χει- 
ρῶν ἀποσείεται, καὶ τὸν αὐχένα περιάγων ὧδε κἀκεῖσε τὸ μὴ τυφθῆ- 
ναι φυλάσσεται" πολλάκις δὲ καὶ δακτύλοις ποδῶν ἄκροις ἐπιβεβηκὼς 
πρὸς ὕψος αὐτοῦ ἐξάρας ἣ στείλας καὶ συναγαγὼν ἐμπάλιν, κατὰ κενοῦ 
φέρειν τὰς χεῖρας τὸν ἀντίπαλον ἠνάγκασε, σκιαμαχίᾳ τινὶ παραπλή- 
σιον δρῶντα. ἴ αἰ, Ατοκίο ΟΥἹ]. Εμωγ. οδηΐο 2, δὶ. ΒεΣὶ Οτωάλδδο 
ρ γοίρῃ ε Ἰ'αεα νδαῃβδ, ἃ Ἡεσγοίοῖ. 1, 172, 12. τύπτοντες δώρασι τὸν 

ρα. 
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οἴδιιροσα ροϑϑι, βοὰ Ἂν ἀθηδι 86 οὑπὶ Βοιηδί 1080, ἰίᾶ 
ΕΓ ΠΟῚ ΠΟΥ͂ οὑπὶ οἤἴδβοία αυὰλπι ἢϊ8] σοΓΡι5. Β.0Πὶ 
561}. τὸν πάλαιον ἄνθρωπον οθίπηἀ δῇ δίαμα6 δυδίραί.᾽ 

97. ἀλλ᾽ ὑπωπιάδω μου τὸ σώμα, καὶ δουλαγωγῶ. 
Οβίοηαϊς αυο ραοίο ἤοη ρυρπῃαῖ : πὰπς οἴδπι ἀοςσοὲ 
4υο ρϑεῖο ρυρποί.---ΟΟἠζαηα!Γ δ 6 πὶ σΟΓΡῚΒ ὯὨΟ8- 
{Γὰη}, σἂ ἃ ΓΟΌΌ.5 1051 ΔἸοαι!ἢ ρσγαῖ8 σοι θα αΓ, οἱ 
δ το8 ᾿πηϑθδνοβ ρογαρθηἋδβ δαϊρίίιγ. (( το }}.) 

ΤΠη6 Αροβίίβ σοπίϊηιθ5 ἴἢ6 ΡΠ 5616 πηθίδρῃον ς 
ἴογ ὑποπιάξδειν β'ρῃ:ῆ68 ἴο δέγίκο μπάθν' ἐΐθ δου, (οΥ, 88 
8 νυ ραγ 8414, ἴο φίυθ αηῷ οπθ α δίαοκ ογ6), ϑιρ1]- 
αγο, (ἡ ὨΙΟἢ 18 ἴγοηι δμδ Δηα γυάλον, {Π6 7.105) ; ὈΟΓῊ 
Ῥυρ! !βέο ἰογη8. [ σδηηοῦ Ὀμὰζ βυβροοί τΠδὲ {ῃ6 ὑπὸ 
ἢδ8 Γαΐίδγθποο ἰο {Π6 πιοάθὶῃ ψ ἢϊοῇ ἴῃς 866 ἰ8β βίγι οΚ, 
ψ ἤθη οΠΘ Πσοιηδείδηϊ ἢ458 (ἢ 6 Ο6Γ υηάθγ ἢ] [οἴ Δ ΓΠῚ : 
γ Ὠ ἢ, 1 {Π1ηΚ, (ΠΥ ς4}} βΥδἑησ. ΝΟΥ 885 [15 Κιηά οἔὗὨ 
ΕΓ ῊΡ 18 ΘΒρ ον ρωηϊδἠΐησ (ἴο τι86 δηῃοίῃογ ἰθοΐ- 
ὨΙΟΔ] [6ΓΠ}} ἴο {π6 δάνθγβδαγσυ, δῃάὰ ἀδιιηΐβ δη 50Ὁ- 
ἄἀμυι68 ἢϊπ, 80 ὑποπιάϑειν στη δ ἰδηρί ἴοὸ πηθϑη ἐγεαΐ 
εοἱἐἦ δουογτῳ απα ἠαγδῆηοδ5, διεδάμο αν οπμθ᾽ 5 δρὶγὶξ 
8Δη4 ἴη (ἢ8 Β6η86 1ἢ 18 Π6ΓΘ 1864, Πδηηοἶῖν, ἰο ἀδηοία 
γΈΡγε855 απά δμδάμθο ευἱέ ἱποίϊπαΐξίοπδ, Δα Ὀτίηρ (ἢ 6 
ἀἰϑροβιίοη υῃάθγ ἰἢ6 ἀοπηϊηϊοη οἱ ντία δηά ζἿα]}- 
βίοη. Τα ἴοσοο οὗ ἴ[π6 ἔθ, δῃηὰ ψῆδί {Π6 Αροβέ6 
ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ ΪΥ τηδϑηΐ (0 ϊηΐ ἴο {Πῃ6 (ΟΥ Δ η5, 18 ψν6}} 
δβϑίαϊοα ὈΥ (Πγυβοβῖ. δηα ΤΠΘΟΡἢΥ]. (ἰ ουπηθη. τ ρἤ ον 
ΘΧΡΙ ΔΙ η8 ὕύπωπ. ὈΥ δαμάδω, δηα δουλ. ΌὈΥ ὡς δοῦλον ἄγω. 
Ἀπᾶ 6 ρδγαρἤγαβθδ {6 ρϑββαρθ ἢ18: οὐκ ἀφίημι τῇ 
γαστρὶ καὶ τῷ σώματι τὰς ἡνίας, ἀλλ᾽ περισφίγγω αὐτὸ, 
καὶ ὑποτάσσω,Ἔ ΜἸιΟἢ 8668 ἰ0 σΟΓΓΘΟΙΥ γαργαβθηΐ 
[6 56η86. 

Μοϑὲ Οοτηιηθηίδίογβ ἤογα ΘΠΊΡΙΟΥ {ῃοιηβοῖνοϑ 1Π 
ΘΧΘ ΡΠ γίηρ [ἢ15 ὑπωπίασμος τῇ δῖ, ῬαΔ1}}8. 1Π|Π6 δηά 
Πα 1.8, σῇ ψογ ἰηἀθθα οαἱοσιιϊαῖοα ἰο ὑγηρ (ἢ 6 
ὈΟΔΥ ὑπάδογ βυδ]θοιίοη. ὅ66 4 (ογ. 11, 7. Τῇ πγοβὲ 
᾿πηροτγίδηΐ ροϊηΐϊ, ονψονογ, ((Που σῇ {116 διίθπά θα ἰο 
Ργ [Π6 τηοάοϑγῃ (Οὐομμπιοηΐδίογβ,") 18, ἰο ποίϊςα (Πδΐ 

ἘΞ Ο,ὐοῖ. οὔβεγνοβ, (Ππδὶ ἃ βίη} ἀν 156 οὗ {86 ινογὰ οοφσιγο ἱη Αἰποηδ- 
ΡΌΓΑΒ; θυῖϊ 6 ἀοε8 ποί δήάυοθ ΔῊ μᾶββδᾶρε. 1 υυουϊὰ σοιηρδσα 
ΑὨδοσζεου δρ. Αἴβη. Ερὶδί, αρ. σαϑδιιῦ. Αηἰμπηδάν. Ρ. 784. ὡς μὴ πρὸε 
ἼἜἜρωτα πυκταλίξω. 



474 1 ΓΟΒΙΝΤΉΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΙΧ. 

{16 Αροβίία πηοδηὶ ἐπ θ686 ψογάβ (45 ἴΠ6 ἀγροῖς (οπι- 
τηδηίδίογβ βυρραβί) 88 δῇ 1ηαίγοοὶ δα πηοῃίτοη ἴο (ἢ 6 
(οὐ δη8 ἴο ὑγιηρ ἐδεπιδοίυος τοστα ἀπάθσγ {ἢ 6 βυῦ- 
Ἰεοιίοη οὔ πα (οβροεΐ, ἰοϑ8ὲ δἴϊτογ μανίην θη δνδῆρο- 
᾿ἰσρὰ δηὰ ρῥἰδοβά ἴῃ ἃ εἰδίε οἵ βαϊναίίοῃ, {δ ὺ τϊρῆΐ, 
αἱ ἰαϑί, Ὀ6 οδϑῖ δΝΑΥ, δηΐ Ὀδοοπηα γαργοραῖθ. (ὅθε 
ΤΠοορ ιν]. δηὰ (ευπθη.) ΑΔηὰ ἰἴ 18 611} οὨβογνεά 
ὈΥ Οὐ τυ οὐϑῖ 5989, 6., (παξ ἴο ἀνοϊά ρσινίηρ οἴξηςο, 
(6 Αροϑβί6 ποιεῖται κοίνην τὴν παραίνησιν. ΤῊΪ5 Β6- 
ἴῃ ἴΠ6 ς486, 1 ἀο ποΐ 866 (δῖ δυςῇ σγοδί δίΓθ88 Ἷϑῇ 
Ὀθ Ιαἰά οἡ {115 βᾶββϑαᾶρθ 88 13 ἀοπα Ὀγ {Π056 ΠΟ διΐδοκ 
6 ἀοοίτίη68 οὗ (δἰ νηἰβίη ; ποῖ {παΐὶ 16 ρᾶββᾶρϑ 
ῖνο58 ΔΠΥ στοιιπα ἴο βϑυρροβε ταὶ (ῃ6 ΑΡροβιῖ]8 σϑ}!} 
Πιαὰ δΔὴγ ἀοιιϊδίβ οΥ ἴδθδαγβ 88 ἰὼ ἢ15 ϑαϊναίίοη. Ὑοὶ 1ἴ 
ἐμιμίϊοα ταὶ [Π6 Δι |16 τννᾶ8 μοδεϊδίθ, ἀμ {Πογοίογα 
Ῥζονϑβ [δὶ ρεγϑοηβ πιᾶν [4}} ἴγοιῃ ἃ βίδίβ οἵ σγᾶςδ. 
ϑε6 Βρ. Βυ] 8. ““Κοείυϊαιίοη οὗ με Ἰ)οςσίγιπα οὗ ΕἸΠπαὶ 
Ῥεγβανοσζδηςσθ." ᾿ 

Ιτπὰιϑὲ ἤσγο Ποίσ6 δΔηοΐ 6 ΘΓΓΟσ, (Ὸγ βυςῇ 1 5ι.9- 
Π 10 ἴο Ρ6,) ἱπίο ψῃϊςῇ (οπηπχοηίδίοιβ [ῸΓ (Π6 
ἃϑῖ ΘΘΏΓΟΙΓΥ ἢᾶνα τυ, Πδηλοῖν, οὗ δπογίηρ ἰῃδι [ἢ 6 
δροη βιϊοαὶ τ θίαρῇοΓ 18 Καρί ὑρ ἴο {Π6 οηά οὗ νϑγ. 27. 

ΠΟΥ͂ ΓΟΠ6Γ κηρύξας “ αἰϊογ Πανίηρ δοίβα ἃ58 ὀογαίά 
ἴο οἱ οτβ." Απηά ἀδοκιμὸς, [Π6Υ 16} ι1.8, ψγ458 [6 ἰδ Γπὶ 
ΔρΡ]Ιοἀ (ο δὴν ρυγέζε δ έεν Μ᾿ ἢο ἔι]6ἀ ἴο οὐϊαὶπ {116 
νἹοίοσγ. Βαΐ οὗ {Π18 υβ6 οὗὁὨ [Π6 ἰαι6Γ ψογὰ ΝΥ 84- 
ἄυσςα πο δβχϑῃρίθ. 6 ἴθγηὶ νν88 ΠΊΘΓΟΪΎ ορίογοά 
οἵ ποβε ψγῆῇο σα γε]οοίθαά δηά ποί δ] ονρα ἴο οοη- 
ἐεπά, ἴτοιῃ ὈδΔα σῃαγδοίοσ 7 Απὰ 88 ἴο [ἢ6 πηρίδρθοῦ 
ἴῃ κηρύξας 1ΐ Β66 8 νΕΙῪ ἀουδίυἷ, δηα απ 48 ἴο ἴΠ6χ- 
(τἰσδῦ]ς σοηΐιβίοη ΟἿ πιοίαρίοτ, Ὀγ ν] ἢ (Π6 ΑΡοΞι6 
Ψ1} τοργθδθηΐ Ὠἰτηβο ἢ θοῖἢ 88 8η ἀγωνιστὴς δηά ἃ 
κήρυξ. ΝΕΙΓΠΟΙ 88 [Π6 κήρυξ οὗ διηοϊοηιϊ ἀἰσηϊέν ἢ 

ἘΞ Οτοί., πούγενεῦ, οὔβεγνοβ, “ Ταοϊϊβ σοϊηραγαίίοης ρεγϑίσιηρὶς 
1105 Ἔρυϊαίογοβ (ουὶπι ίδηο 5." 

Τ ὅ0 ΘΟ γγυβοεῖ. ἴ. 8. ὑ, 198. (εἰϊεὰ Ὀν νΥεῖβ.) εἰπὲ δὴ μοι, παρα- 
καλῶ, ἐν τοῖς Ὀλυμπκπιακοῖς ἀγῶσιν οὐχὶ ἵστηκεν ὁ κἠρνξ βοῶν μέγα 
καὶ ὑψηλὸν, λέγων᾽ εἴ τις τούτο κατηγορεῖ, μὴ δοῦλος ἐστι; μὴ κλέπι 
της; μὴ τρόπων πονηρῶν ; 

2 Τθορα γῦο παν γεδὰ ἴῃς Ογϑεὶς Ὠγδηιδίίς υυγεσβ, ὀβρθοΐδν 
ΑΓδιορἤδηθδ, τ} }} ννδηῖ ἢ0 ῥὑγοοῦ οὗ {{||8'Ἃ' ὅ66 αἰϑ8ὸ Ευτγῖρ. δυψρί. 
4426., ἴτοιῃ Ττοδά. 425., ἰἴ ἀρρεᾶσβ ἰἢδξ {ΠΥ νγοσα Βα] ἴῃ λυς ἢ (Π6 
88 16 δδιἰμχδίίοη ἃ8 Βυηλθ 4} }} 8 νυ 1} 13. 
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ἔογ ὺβ ἴο Βῃρροβθ {Ππᾶῤ (6 Αροβί]α σου !ὰ ̓ πἰθηά ἰο 
ΤΟργθϑθηΐ ἀϊπιδοί ἀπάθυ {παὶ οπδγαοίογσ. Β6β1 468, 
1Π6Γ6 18 ἢο ῥγοοῦ {παΐ {Π6 κήρυξ ργοποιιησθα ΔΠΥ 806 ἢ 
ἐχμογἑαξίοηϑδ ἴο [Π6 σοιηθαίδηϊβ 48 ἐπ6 (οοτηϊηθηίδίοῦϑβ 
(6115 8, 1 ἀρρθδῖβ ἴο ἴανθ Ὀδθη τηϑυεἷν ἢ18 ΟΗ͂ΪοΘ ἴο 
δϑἰς σδαγία!π αι ϑί 08 ργανίοιιβ ἰο {Π6 σοιηθραῖδιί8 6η- 
ρασίηρ. 
ΓΘ Οτοοκ ΟοηγιηρηίεδίοΥθ, 8ηἃ [Π6 πηοάθγῃ ΟΠΘ68, 

ὮΡ ἴο {π6 {πὸ οὗ ΓΆΡ ον (1 8 Αροῃϊδί.) γα ι18, 
δηά Ὁγ. Ηδιμηοηα, ᾿πἰογργοῖθα κηρυσσ. ἴῃ (ἢ ογάϊ- 
ΠΑΓῪ 86η86, νὶΖ. ργοασῇ, ἐπδίν μοί, δ τοσορηίχαα 1 
ἀδοκιμὸς ταὶ 6 Γ ἃ τηοίδρῃον ἰαθη ἴτοπη δαά πιοηο, 
ΠΟ ἢ ΜΨ011 ποί ρμα885, οὐ Ὀ6 (Κθῆ. ὅδο δαῇ]θυβ. 1,6χ. 
ΤΊ6 ᾿ηϑγιιοσίίοη ἤσγα τηθδηΐ 15 Ψ6}} Ἰαϊὰ ἀονῃ ὉΥῪ 
Τμδορῆγ]. δηά (ἘΠ ουπιδη., 88 [Ὁ]]οννΒ : “10 15. ποί 
Θποιρῇ ἴοῦ τὴ6 ἴο ργϑᾶσῇ δηὰ ἰθδοῖ, ΠΟΓ [ὉΓ γοι ἴο 
Ὀε]ίενα δῃα ἢδνο ἰαιτἢ, }]685 θο ἢ γοιῖι 8ηα 1 Γοβρθο- 
ἘΠ ν γ ϑῆονν οἰ γβαῖνθθ ᾿γγοργοδοῦδοὶθ, δηά βϑυθάιϊι 
6.1] ἀ681γθ5, ὈσΙηρίηρ' ΟἿἹΓ ΡΑβ8:0η8 1ηἴ0 σοπ)ρ]οίβ 8ι0- 
)εςἴίοη ἰο {μ6 (ο8ρεὶ. 

1 σᾶπηοΐῖ σοηοαἀ6 ΤΥ δηηοίδιϊοπβ Οἡ {18 1ηἰογοβίς- 
ἴηρσ Ῥοτίίοη οὗἁ δοιρίιγο οί ἤδη ΟΥ̓ Θρ]ογίηρ 
ἴ[Π6 ψογὰβ οἵ Ὅν. Μοκηιριιι: “118 ράβϑϑᾶρθ, ἴῃ 
ψὨοἢ [86 5βίγοηρ ἃηα σοπηηπεα ΘΧΘΓ ΟΠ 8 ὨΘΟΘΒΒΔΓ 
[ΟΥ τοβίγα! ΠΙῺσ Π]6ἢ᾿5. ΠΘβἢΥ ἀρρϑί [68 ἃΓ6 ἀουεειρει, 
Ὀοίηρ; ΡΙΔΙΉΪΥ πηοίδρῃογίοδὶ, (Π6 ΡΑρΙβ8(85 ἤᾶνθ δβιτϑα ἴῃ 
1ηἰογργοίϊηρ 1 ΠΕ ΘΓΑΙΥ, ἃπΩ͂ ἴῃ ἔοι! ηρ οη ἴπα [16- 
ΓΑΪ 56η86 {61} ἔβϑί!ηρθ8 8Πα βαοοιγρίηρδ, δηα ὈΟΑΙΪΥ 
ΡΘηδης68, γῆο86 ἰηδιιθηςα, 10 15. Ψ6}} Κηονη, 18 ἴο 
ΒΟΌΓΙ ΒΡ Βιρογβϑιοη, δηά ἰο τηᾶΚε {Π6 ρτγοιθηάοά 
Ροηιίθηΐ σᾶγ6]6858 οὗ γθδ] ἢ Ο]1Π 658; ὈὰΣ ὈΥ. ΠΟ Πη6 85 
ἴο ψϑαίκθη ἢ18 δη:πΊα] ρϑϑϑῖ 08, ΟΥ̓ ἴ0 σογγθοῖ ἢ]18 ν]- 
οἴοι5 σοηάιυοί." [Ιῃη τοϊυίζδίοη οἵ [18 ρϑγνθγϑίοη οὗ 
ΡΟΡΘΓῪ 566 ΠαῃηἤδιιοΓ ἅρ. ἢ 65. ΓΠοοΐορ. οἱ ΡῬὮ1]ο- 
ἴορ. Ρ. ὅ88., εν] ης Οὔ88. δδοῦ. 488., δῃαὰ οἴῃ ϑβ 
Γαίογγοα ἰο ὃγ οἱ, 

ἈΞ Απά 80 ΜΟΙ, ννἢο (ΠῺΚ8 118 ἱπιεγργείδιοη 8 ἰο Ὀὲ δἀορίεά, 
ἜΘΟΣ} ΠΥ “΄ οπ) ποη ἴδῃ Αμοβίοϊ8, ηυὰτη (τ ϑῖι5 'ρε6, υἴ ἀγωνο- 
θέτης, αἀἰοὶ ρτορτὶὰ ροδβϑὶϊ γεηϊηοίδσα υἱοΐοσαϑ Ὁ 
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Οὐ {86 σοῃηροίίου οὗἉ [18 οἰαρίοσ στ} (Π6 ῥγο- 
οοάϊηρ πιαίΐεγ, Οοιπαιοηίδίογβ ὅσα Ὡοΐ ἐπ ὐλθεῶι ΘΟΠῚΘ 
Τεσθηΐ ΟΠ68, 88 Κ͵διιβθ, (δηὰ ἐγ] οε]ν Εγββη.), σοῦ- 
(οηὰ (Πδὲ (Π6γα 18 πο σοπηραίίοη δί αἱ! ἱπιθηάθά, δυϊ 
ἃ ἰΓΔΏΒΙΓΙΟΠ, ΟΥ ἀἰρτγθββίοηῃ. [0 Ἄρρθᾶγβ, ἤοϑθνοσ, ἴο 
ἴὴ6 (δῖ (Ώ6Γ6 ἐξ ἃ νεγὺ οἷἶοβα σοπηθοϊοη Ὀοίγεθῃ 
{ποῖ ; δηά {Π|5 88, 1 {πτη1κ, Ὀδοη μι εἰϊ μοϊηοα οαυΐ ὈΥ͂ 
411] (ῃ86 Οατγθοκ Οοιυμηθρηίϊδίογβ (εβρθοίδ ἶν ΟἨγγυϑοβῖ., 
ψο, 1η ἢ]8 ΗΟΠΪΥ οἡ {Π 8 ΡΆ88Δ66, ἴΔἶκ68 ἴῃ 1Π6 ἤγϑδι 
ἰνοἶνο νογβθ8 οὔ ἴἢ6 [Ὁ] οσηρς οἤαρίογ), ἀπά, οὗ δ 
μῃοάογῃϑ8, Ὁ Οτοί. δηὰ (σοὶ]. ὅ0 ἐἴο ΤὈγηλοῦ : ““Τὴ6 
ΑΡροβέὶ μιαὰ )υβί θείογε ἀββογ θεά ἢ πηβο Γ 88 πλοσί!- 
ἔγιηρ (ἢ Ἰυ88 ΟΕ 1η6 ἤσβι), (δὲ Πα πιδῪ ποῖ ἴδ:] οἵ 
(π6 ποροά-ἴογ ργὶζθβ. Ηβ δάιηοηϊβιιθοβ {πὸ (ουη- 
τὨ]Δη8 ἴο ἀο ἐδ 88πη6, δηὰ ποί ἴο ἰοἱ ᾿Ποηηβοῖνοβ Ὀ6 
1.116 ἃ ̓ηἴο ΒΘΟΌΡΙΥ (88 ΙΠΔΏΥ {Π6η ἀϊά, δηά ον ἀο) 
Ὀγ (86 Ιά68 οΥ̓ {Π6 τἸηΔ ΠΥ δβριγίίυ4] σύδ [ΠΟΥ ἢδα το- 
οοἰνοά ἔτοῃ! οὐ; ἔον {πα Ὀγ {π 686 {ΠῸῪ ᾿6Γ6 ποῖ 
Ὀἰαςθὶ Ὀεγοηά ἀδηροῦ, θὰ. ψΈγα ὑπο Γ 80 6} [ἢ 6 
ἀλρολῃς ΟὈ]ραίϊοη ἕο οᾶγα δηὰ ψαις ἢ 685. ΤῊ 

βϑῆον δ [0 Ὀ6 δἀιιπιυγαϊοα ἴῃ (Π6 οσἰτουϊηβίαηςθ8 οὗ 
τ1ὴ6 Ηοῦτον Ρ6ο Ι6, ἰηὴ ψῇῃϊοῦ τἢ6 ψίβοσ οὗ {πὸ Ηϑο- 
Ὀγονβ Γθσορη!βοα 8 ἰγρ6 οὗ (ἢ {1π|68 οὗ τῃ6 Μεαββίδι. 
Απηά 80 Ἱπρορῃγ!. : Καταλέγει πόσων ἠξιώθησαν δω- 
ρεών οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ Θεοῦ" καὶ δείκνυσι μετὰ τὰς δωρεὰς 
ταύτας, τοὺς πολλοὺς μὴ ἀρέσαντας τῷ Θεώ. Ταῦτα δὲ 
λέγει, δεικνὺς ὅτι ὥσπερ ἐκείνους οὐκ ὥνησε τὸ τοσούτων 
ἀπολαῦσαι δωρεών, ἐπείδη τὰ παρ ἑαυτών οὐ παρέσχοντο" 
Οὕτως οὐδὲ ὑμᾶς ὠφελήσει ἡ πίστις, καὶ τὸ μυστηρίων 
ἀξιωθῆναι πνευματικῶν, εἰ μὴ καὶ ἀξίους ἑαυτοὺς παράοσ- 
χοτε τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος. 8566 8[860 ΒΡ. Ροᾶγοα δηά 

τ. Ὗ 6115. 
Τη6 σοηηροίίοη, ἰηἀδοά, 8 ἀρραγϑηΐ ἔγοηὶ {Π|6 1156 

οὗ γὰρ, ψὨϊοἢ ἢ88 θδθὴ οαἀϊοα Ὀγ Οτίοβθδςἢ ἔγομ, 
6 681 διιῃοῦιθ8. Απηά ἰΐ δὲ Ὀ6 τοιίδιηθά, {868 
86η86 Ψ}} Ὀ6 {Π|6 88π|6, δὲ θοίηρ υϑοὰ ῸΓ γὰρ (866 
δοθίθυϑ. [,.6χ.)} ψ ῃ] ἢ ταῖρι Αβογαά βοπιὸ σγοιηὰ ἔοι 
βιυδρίοίοη (Πᾶὶ γὰρ 15 ΟὨΪΥ ἃ ρ]ο58 οἵ δὲ. 
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1. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνόειν. “41 που]ὰ ηοΐ (δὲ γ9 
Βῃου]α δ6 ᾿Ἰρῃηοτὰηϊ." Βυΐ Ἰρπογαπέ ἰΠΘῪ 6 γα ποί, 
δϑηά οουϊὰ ποῖ Ρ6. Απά γοῖ, 45 (Ὁ γυϑβοβί. οὔβονεβ, 
10 δῆθννβ (ῃδί (ῃ6 ΑΡοβίία ἀϊά ποῖ σοῃβιάθγ {ἢ πὶ 88 
ΝΘΓΥ Μ6|1 ἰηοστηθά. [Ιζ 185 ψ6}} γεηαγκοα ὃγ Οτοί. 
{πὲ (πουρὰ πον δὰ γοδά {πΠ656 (πΐηρβ ἴῃ ἴΠ6 ΟἹά 
Τοβίδπγχθηΐ, {πον δά ποῖ 80 σ] ΘΠ ΕΪΥ τοδὶ θα {ἢ 6πὶ 
ἴῃ ΓΠΘΙΊΟΓΥ, ΟΓ ἀπάογβίοοα {Π 61} τόσο μιἀἄθηῃ 86η86: 
80 (ἢδἰ ἀγνοεῖν ΒΙρη 65 ἐπιηι θη θη 6656; 88 ἴῃ ἘΟΠῚ, 
6, 8. 7,1. [Ιὴ {6 8816 τηδηηοσ ἴῃ Ὀοβὶ (οιηπηροη- 
ἰδίοτϑ Ὄχρίδίη ; δηᾶ δοῇϊθυβ. [,6Χ. 8808 ἰΐ 15 8ῃ ἰαϊοιη 
ἐογιηϑὰ οἢ ἐμ τηοὰεὶ οὔ ἐμ6 Ηδῦνγ. Σ᾽" . Κιαδιιβθ 
[868 1 ἴο θ6 Θαυϊναϊοηΐϊ ἰο δοξέοέθ. Βαϊ {18 18 οο 
τυ οἢ ἴῃ ἢἰβ ΨΑΥ Οὗ ψτγαρρίηρ; ὉΡ πιαίίογβ ὈΥ ἃ βῃογί 
ουἂϊ ἴο Ὀ6 8882 6, ΟΥῪ. 

1. ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, 
ϑΘΙΏΪΘΓ ΝΟΓῪ ψγ6}} ργοίδοθβ (815 ψ ἢ, “ Πράϊίο Ἰρίεαγ, 
[γδίγθβ, ἰῃ ἰβίδπι νϑί 8.10 Γἱ8 δι ρογὶβ μϑιογίδιῃ." Απά 
(15 ἔογ (ἢ ρυγροβα ἀῦονθ ἀβίδιἰθα, πδιηθ Υ, ἴο ΒΟΥ 
{Π6 σοῃβθθαυθηςσα8 οὗ ταϑιϊηρ ἴοο ἱπΊΡ]1 61 ]νῪ οἡ Οοα᾽ 5 
ἔανοιγ, που  ομἀθανουγίηρ ἴο ΔΡΡΓον 6 {ΠπΘηΊΒοῖνοβ 
ψγὮΥ οὔ 11. 
ΤΏ πᾶντες ΤΏΔΥ ἈΡΡΘΆΓ ἴο ἰᾶνθ ποίμίηρ ἴο 4ο 

ΜΠ [ἢ 6 ἀγρυμηθηΐ, δηά, 88 βυσἢ, 1 15 ον ]οοκοά ὃγῪ 
8}} {Π6 (οπιπησηίδίοιβ οχοθρί Οὔ} 8, ψῆο τ ΕΥ 
ΤΟραΓὰ8 [Ὁ 848 τηθδηΐ ἰὼ ἤϊης {πᾶς ποῖ δὴν οὗ [6 
ευρέϊαηδ, δῃὰ ἢοπα θυΐ {πΠ6 Ηοῦτανβ, Ἔχρογθησθά 
[πδἰ νου. - 

ΒΥ ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν ἰ8 πηδαηίΐί, “ψ6ΓΟ ὑη 06 Γ 
(6 συϊάδηςσο οὗ [Π6 οσἱουά," σψ6γα βαίδ Υ σοηνουϑα ὈΥ 
1, ἃ ΜΈΓ βαΐδ ὑπᾶϑγἰε; 10 θαϊηρ, ἴῃ Δεῖ, θοῖἢ ἃ 
συϊάδ δηά ἃ β[6]ΐογ, ογ ἀθίδβησθ. ΤῊϊ8 βθη86 οὗ ὑπὸ 
18) ΒΟΥΟΝΟΙ, ΙΏΟΓΘ ΔρΡρτορτγίδία ἴἰο ἴῃς ἀδίϊνε ; οὔ 
ψ Ποῖ Κυδυβα σοίοιβ ἴὸ Ἠδιηβῖ. οἡ 1 ποΐϊδη 1. 855. 

1. καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, ““ἀπά 4]] 
ΡΔ8866 βαΐϑιν [ῃγουρῇ (Πμ6 868. (ὐοἴρατο Εχοά. 18, 

Ἐ 866 15. 4, ὅ. θὰ. 10, 14, 19, 7 ἃ 8. 80 ἃ Ἀδθθὶπίοδὶ τυτὶ το τ 
οἰϊοὰ ὃὈγ ὙΥοΙ ΓΕ, ““Οοἰυπηηα πυδὶ8 οἰγουιδιηίεραϊ οϑδίσα [5 γϑα]!ἴα- 
τύτο, υἵ τηυτῦθ υτῦδηι οἰπρὶῖ. Νααὰθ ροῖϊαΐϊς Πποϑιὶδ δὰ δὺ8 μὲζ. 
γϑηΐγθ."ἢ ᾿ 
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ΦΊ. 14, 94. Ῥ5. 77, 18 ὃς 41. Νυπι.9, 15 ὅς 16. ΡΞ. 
106, 89. 

ῷ, εἰς τὸν Μωαῆν ἐβαπτίσαντος ΤῊϊ5 ρᾶ88αρ6 [88 
ποῖ ἃ {{Π|||6 ρογρίεχοά (ῃ6 (οπιπιοηίδίοσβ. Ἠθηςα 
{Π6 νιον οὗ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠ8 88 ἴο 118 8686, ἜΘ ἢ δΔιηΟηρΡ' 
16 δηςθηΐβ. πεορην. (τοι ΟΠ γγϑβοϑῖ.) Ἔχρ δι 8 
ἴς ἰδυ8: τῷ Μωφσῇ ἐ τῆστε ὑπὸ τὴν νεφέλην 
σκῖας, καὶ τῆς διοδου τῆς θαλάσσητ᾽ ἰδόντες γὰρ αὐτὰν 
πρῶτον διαβάντα, κατετόλμησαν καὶ αὐτοὶ τῶν ὑδάτων. 
Ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμωῦν, πρῶτον τοῦ Χριστοῦ ἀποθανόντος 
καὶ ἀγαστάντος, βαπτιϑόμεθα καὶ αὐτοὶ, μιμούμενοι τὸν 
θάνατον διὰ τῆς καταδύσεως, καὶ τὴν ἀνάστασιν διὰ τῆς 
ἀναδύσεως. Εἰς τὸν Μωσῆν οὖν ἐβαπτίϑοντο, ἀντὶ τοῦ, 
αὐτὸν ἀρχηγὸν ἔσχον τοῦ τύπου τοῦ βαπτίσματος" τύπος 
γὰρ βαπτίσματος ἦν, τὸ, τε ὑπὸ τὴν νεφέλην εἶναι, καὶ τὸ 
τὴν θάλασσαν διέλθειν. Απά ἴῃ (6 8416 ΤΏΔΏΠΟΓ 1 15 
ΘΧρ δἰπθὰ Ὀγ (βευπαηίυ8, ΡΠοί., Οτερον., διὰ Απὶ- 
Ὀγοϑ.; δηα {Π15 Ἰπη!ογργοίδιοη ἢ88 Ὀθθη δάἀορίθα ὃγ 
Εβϑι., Τίγθη., Μϑηοοδ., δῃα τϑηγ οἰποῦ Ἐοπδη (ἃ- 
(Πο]]ς (οπιηηθηίδίογϑ, 88 8150 βδοπηα Ῥγοίθδίδηϊΐ Οἤθϑβ, 
858 ἀτοίυ5, ἡ Ὀν, δηά 1 οοκΚα. Βαϊ 10 Ἰηνοῖνοβ 
σοηϑίάἀογαθ!]α Παγβἤ 658. ΜδηΥ οἴ Υ πιο γργαίδι! ἢ 8 
ΤΏΔΥ δ6 βΒ66η ἀείδι]οα 1η Ροΐο δπὰ 0], 

ΔΡί8π), [ἃ πιυδί Ὀ6 ΤΕ] ΘΙ ΟΓΘΩ͂, ψ͵)858 ἃ δυηιδοϊϊοαΐ 
γίέο, ὈΥ ΜΝ Ὦ]Οἢ ΔΠΥ͂ οδ Ὀουπά ἢ 561 τὸ (δ δηά 
οδοαίδηςθ ἴο ΔΏΥ ἴθϑοΐογ οὗ το]! ρίοη, δηα (ἢ6 ὈδΔρ- 
εἰϑιι 1186} νγᾶ8 ἃ ἔογῃη οἵ 1η|{18 100 δηὰ ᾿πϑυρυγαίίοη 
ἰηίο (δὲ τε] ρίοη. Τἤμυβ [ἢ 6 8686 185: “ΠΟΥ Ψ6ΓΟ, 
ὉΥ ραβϑίηρ υπάδγ (ἢ οἰου, δηά {πγουρἢ {Π| 568, 88 
1 ψογα ὈΔρΡΙΖΟΑ, οΥ ἐπίἐϊαίοα ἑπέο ἴῃ τοὶ ρσίοη ῥγο- 
τηυἱραίεά ὈΥ Μοβεβ; δπά ({τπ58 {ΠπογοιὮ } Υ τοοορ- 
ΠΙΖΟα ἢ 5 1) Ί᾽νη6 πηϊϑϑίοη, δηἃ Ὀουπα {ἢδιηβοῖνοβ ἴῃ 
ἔυΐυγα ἴο ΟΌΘΥ [18 1Π)]ποἰοη 8." ΤΠ5 τγ88 ῬδΓΥ 
β66ῇ ὃγ δί. Β451:} δηὰ Μοτγῖ. δρ. Οδίδκοσ, τ 4ἀ15- 
Εἰποῖγ Ὀγ ΟΥο 5 αυὰ Ηδππι. Αηὰ {Π18 ΙΠ΄οΓρΡΓο- 

Ἐ ΤῊ (ἢε ΓΌΓΠΊΕΓ ; ““(οηδοαυθηβ ἢ] ογυτ Ὀεηεβείογυπι αἰνίηο- 
Καῖ Ὠΐο Ἔχργγαϊῖ, πορμα ηυοα [εγβο] 8 ἰαηἴα Ὀοηεβοῖα ἃ ὨδῸ ρὲΓ 
Μοδοθη δάερίὶ, εἰ 8δὸ ρίδπὲ Ἰηϊἰαγιιηΐ, δυτλ ρτῸ ἀυςα ἰνὶπ!(5 εἰδὶ 
ἀκῖο ἰδητ5 Ὄχρεγ πγθητ8 δὐοοῖ! ρεηΐϊαθ σορηονοσὶηῖ." Απὰ (ἢς 
Ἰαϊίον ; ““Βερίίϑτῃ θείῃ; ἀπηοῃρ; ἴπς ὅενγβ (845 γγε}]} ὁ5 Ὁ γβ 18 }}5)} (88 



1 ΟΟΚΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΓΗΑΡ, Χ. 470 

(Δἰοη ψνὰ8 δϊθγναγἪβ βιρρογίθα ὈΥ (. ψιησίηρα, 
γοΙ, Βεηροὶ, Ἐοβθηγη θοῦ, δοηλϊοσ, Κτδιβοθ, δηά 
δ ]θυβ." 

Οἱ τἢ οἱουά 85 1{ 18 ἀΘβοῦ θα τη {Π6 ΟΙά Τεβία- 
τη ηΐ, ὨΔΙΏΘΪΥ, 88 “8 ρΠΠ|Πγ οὔ εἰομά ὉΥ ἄδγ, δῃπὰ ἃ 
ἔϊσ ἐξ Ὁγ πὶραι,᾽ Ν᾽ εἰβίϑιη (ραγγΥ ἴτοπη Ἡδηη. δά 
ΟἴΠ6ΓΒ) ΠΟΠΊΡΔΓΟΒ 5|Π21}8 ΘΧΡΙΘϑϑΙΟη8 ΘΟΠΟΘΓΗΪΉΡ' 
Μουηὶ Φηδ τη ΡιΙηά. Ργίῃ. 1, 40. Α. 6ἋΕεἸ!]. 17, 10. 
Τπυογνά. 8, 88. Μδογοῦ. 5, 17. δῃα οΟἰοῚ τ οΓϑ. 

Α5 ἴο δα νᾶγ. βοΐ. ἐβαπτισθῆσαν, 1 6618 ἴο δ6 8 
σἴ088; ογ ἐβαπτίσαντο 15 ἃ τοοϊρτγοσδὶ ῸΓ ἃ ρϑϑβϑβῖνε. 
ΤΠ ἐν ἴῃ ἐν τῇ νεφέλῃ, 1 (ϊηκΚ ψπἢ γα 18, δἰ μη ϊ- 

ἤθ5 ὄν, δοοαιιδθ Οὗ; ϑῖῃςσθ, 8ἃ8 ἢθ σϑιηδγκβ, “" οδιι88 
ἴβγϑθ 15 ἔαϊ, υὐ 8680 Μοβα ρϑηϊί8 δάἀιοογθηΐ, 
οἰᾳιιθ 1η1᾿γθηΐαγ. ἢ [Ὁ 18. 4180. ἐγ ν᾽ οὐβογνθ Ὁγ 
Οὐ 5, (ἢ (Π6 ΑΡοβι]α 868 [Π6 ἔογπὶ ἐβαπτ. 88 
ὑγ6}} ΌΥ ἃ ἴδοῖ σοπῃραγίβοη οἵ [ἢ 58 ψ ἢ 1[Π6 Ὀαρ ϊβηι 
ὈγΥ ψὨϊςοἢ ΟΠ γιβεδη8 ἀγα πιο ἰηΐο (ἢ γιϑί, 48 4180 
Ῥεσδυβα (ἢ6 πηδίογίαὶ οὐ [ἢ6 οἰουά δηὰ 568 βυρρεβίοα 
16 Ἔχργαββίοῃ.᾽; 

8, 4. καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν---- ἔπιον, 
;. 6. [ῃ6 πηδηηδ, 4η4 {Π6 ψΑΙοΓ ΙΒθ1ηρ ἔγοπι [ἢ 6 τος 
ψ ἤδη βίσυςκ ὈὉγ Μοβεβ. Νον δδοῖ οἵ {{|686 8 ἰδγη θα 
πνευματικὸν, ἴῃ 6 τηοδέ ῬΓοΟῦΔὉ]6 ἱπίογρσγοίδιοη οἱ 
ψἤϊοΐ ΘΧΡΓΟββίοη 15 (παῖ οὗ {Π6 ατοοκ (οπιηπηρηία- 
ἴογβ δηὰ {Π6 τηοϑέ οηϊηθηΐ τη Οθγη ΟὮΘ8, ὨΔΙΏΘΪΥ, 
βεβίονοα Ὀγ Ὀινίηθ ἔδνουγ, δηὰ 1 ἃ βυρογηδίαγαὶ 

ΘΟΓΕΙΏΟΗΥ οὗ ἱπἰ(ἰαϊϊοη οὗὅὨ 411 {παΐ εηἰογεὰ ἰηΐο ἴπ6 σονοηδηΐ, ὃγ (ἢ 6 
ΒΔΙῺΘ ΓΕΔΒΟΏ 88 5.10) ΔΙῸ 881 ἴο ὉὈ6 τεορίσεα ἀπάον ἐΐδ υυἱπρε οΥΓ δε 
Τοιυΐπο Ῥτόδοηςο, ἸΏΘΥ ΤΩΔΥῪ 4150 Ὀ6 8814 ἴο Ὀ6 δαρίϊζοι ἱπ, ΟΥ οἱἑὴ, 
ἐλ οἰοιὰ ἀαπα 56εα, ἰῃαϊ σονοτίηρ; (δι νυ ἢ 1η6 οΪου, απ δηνίγοη- 
ἱηρ ἴβοτ νν ἢ (ἢς 868, δεῖπρ οἡ Οοα 5 ρασγὶ {πε τεσοϊνίηρ' τ τ υ ἢ“ 
ἄδν ἢΪ8 ργοϊθοίΐοη ἴο Ὀγὶπρ; (ῃεπὶ βαΐδ ἰ(ο (δηδϑῃ, δηὰ 80 ἴο ρευὉΓῺ) 
ἴο ἴΠοτὰ 8 ρατί οὗ [6 σονεηδηϊῖ, δηα οἡ {ΠεὶΓ ραγῖ δὴ ΟὈ] ραϊΐοη ἴὸ 
06 ἴον ὄνοσ οροάϊθηϊ ἴἰο αοά, υπάδύ' ἴῃ6 σοπαιϊιοὶ οὗ Μόοϑθ68; ἴδε 88- 
Βυτηΐηρ οὗ ννῆ]οἶ,, 18 δείης δαμέϊξοα ἱπέο ἴοδει." 
ἘΝ ΠΟ Ἰαδὲ (1π νος), ἀξ Βανΐπρ; οἰϊδα δηὰ ἐχρ]δ δὰ (ἢ μ85- 

8ΆΡ᾽658 ὮεΓα βαπτίϑειν, οὐ βαπτίϑεσθαι εἰς, ΟςουΓ8, ΓΕ ΑΓΒ; “ Εχ 
οὐληΐθυβ ἢἰ8 Ἰοοΐθ 8818 βυ ρεγαυς δρραγεῖ, ἔογιηιΐδιη, βαπτισθῆναι 
εἰς ὄνομά τινος, 58, ρ᾽η βολΓα ἰῃ υηϊνουβαιῃ, 86 ποπιὶπὶ αἰΐϊοι)κδ, ἀ06- 
ἐγίπε, ἱπειϊεμεϊοπὶ, αποίοτὶαἰλ αἀάϊοίμπι γτοβίετι ΡῈ δαρεϊβηϊὶ τὶέιπε, 
τὑπᾶ6 ΣΠΠυδῖγασὶ ροίεϑὶ ἰοοιβ 1 Οογ. 10, 4. υνὶ [5γ86]12, αυὶ Μίοβ6 
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δηά τηϊγασυϊουβ ἸὩΏΒΏΏΟΓ;", " ἴοσ (ἴα Ἰδαίου δωρ»οξος 
(Π6 ἔογιηθσ. [{ 18 γι σθ!}Υ οὐβογνοὰ Ὀγ Οτοίι8, {πδΐ 
1πΠ6 τἸηϑηηδ νγἃ8 ἃ ἴγρ6 οὗ (ΟὨγίδί, (ἢ 6 ““ἴγις Ὀγοδά 
ἔγοὰ παδνθη." Αηά, ον Ὠδίδηάϊηρ δὶ ΒΟΙῚ6 
ποάοτη (οπιπιθῃϊδίοῦϑ ὈΓρΡΘ, (ΠΏ ΓΘ ἰ5. 4180, 1 {πᾷ 
σι (ἢ6 Οτερκ ἐπε δι Δ Δ᾽ 805 ἰο ἰῇ 
ψαλδοῖν ΒΌΡΡΟΓ; 4. 4. “85 γοιι (γι ϑι8η8 οδῖ [ἢ 68 

δηά ἀγηἰἷ (ἢ6 ὈΪοοά οὗ (ἢτγὶδβὲ ἴῃ [ἢ6 Εὐοαγὶδί, 
" ̓ οΒ86 ἴβγδϑὶ [68 δία δηα ἀγδῇκ βρί γίτυδ] Δηἀ ϑῈΡΕΓ- 
ὨδίυΓΑΙ ἔοοα δῃά ἀγηΚ ἴῃ {π6 ἀεβεσγί." 

4. ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, 
«« Απά {Ποὺ Μογα ἜΡΡες ΨὮ ἀγιηὶς ἔσο (ἢ 6 8ρ!- 
τὶϊυαὶ τοοὶς ψὨϊοἢ [ΟΠ] ονγοά {ἢδπ, ἀνθ ΟἾγιβι." δυςῇ 
15 {Π6 ᾿ἰΓΟΓΑΙ 80η86 οὗ [ῃ6 ρᾶβ8β8δρθ: Ρΐζ 10 ἢδ48 ρεσ- 
Ιοχαὰ {πῸ Οοαϊπμθηίδίογβ Ὠοϊ ἃ {Π{{|6 ἰο 8! 0» νῇἢδί 

15 ηϑδηΐ Ὀγ {86 “ρὲγἱέμαΐ τοοῖ εὐὐϊεΐ 7οϊοισοά ἐλεπι. 
Το τϑπῖονο {Π6 αἰ ΠΟΥ, βοπιο, 885 [6 (Ἰογο, Ὑ οἴβ., 
δηὰ Ῥράᾶγοθ, ἢ (Π6 δυγγίας, ἴδ [ἰ ἰο ἀδῃοίθ, ΤΕ 
ΤΑΙ, [ῃ6 Μψαῖογ (18 τηϊγασυ ουβ]ν ἄγαννη ἔτοπι {ἢ 6 
τοςΚ, Μη ΟΝ γὰ8 σοηνογ θα πϊγδου ουδὶν ἰΒγουρἢ ἐ}6 
ἀδβοτι. Βυΐ ἐπίβ ἰε ϑῃθαγγαββὰ αὐτὰ ἌΔΗΥ απῇ- 
οὐ{|68. [{ 88 Ὀ6Θη οὐ]εοϊοὰ (δὶ [66 18 ὯῸ ονΐ- 
ἄδηςα οὗ (μ6 ,αοέ, δηὰ ψδίογ οουϊά ποῖ, 'π ἰδοβα 

ἄυος εχ Ἀεργρίο δχϊεγϑηί, ἀἰουπίιγ, πάντες εἰς τὸν Μωσὴν ἐβαπτί- 
σαντο ἐν τῆ νεφέλη καὶ τῇ θαλάσση, ἦν. 6. ΟὔΠ68 836 ὕτΤοΟΐδΌδ58086 6856 
δοεοίδιοσοβ Μοϑ18 ἀϊιοἷδ οἱ ᾿τρεογαίογίβ, οὗτ πιδθεοτ ἰἰΐάτὰ εἰ Μοβοη 
ἀυσοη δεαυεσεηῖυγ ρον Μϑγο Επιδνυπ),, οο}}. 1 ον. 1, 18,168. Νες 
δ᾽εμα διιηῖ Δ ἤοο Βυσυδαια ςΟαργοῦδίο ὕ80 βδοτῸ νοὶ βακτίϑειν 
ἰοοα Ν. Τ. ἰη αυΐθυε ρμδτίτι ὧδ ἱρεὶμε Οὐγίδέο μὲν ϑολαππεις ἐμθεερίο 
δαρίδεηιο, ρατίϊτλ ἄς δαρίζεπιο, Ψολαππὶς ἱπείλέμίο, ἐχροπίέμτ. (γυοάὰ 
δῃΐη αὐ δαμίϊπιμηι αὖ ἱμεο Ολεὶξίο μετ «ζοϊαπηεῖε εἰβοερέωμπε αἰιϊηεῖ, 
6 Ἰοοΐδ Μείί. 8, 118-17. ΖόΒὴ 8, 81---98. ραϊεῖ, Ζεδυλ δος στα 
Ὠο βοΐυτι Ἰηδιυρυγαίουπι), ἔ1656 δὰ πηι Ρυδ! σύ π), αἴ ρμαΐδπι ἀεοῖα- 
ΓαϊυΩ ε886 δ᾽ τα Ὠεὶ, δεα εἰἴδτι (ἢ γίϑίυ) ἐ0 86 ἱμουγα οὐοί γι ῃ κὶβοθ 
νἱἴα δο. ἀοοίσί δ, νοϊαηίαεὶ ἀἰνίηεε οζαηὶ ἐχ Ρϑγίε οοῃνεηϊεῃηϊὶ ; ὅσρ- 
ἐΐδπιο νῈ7Ὸ, φμεπι «“οδαηδειε αἰυσὶδο Ῥτγάςσορίο μδιτραυὶὲ, ἡ υἀὐδεὶ Ὠοη 90- 
ἴατὰ ἐγϑηϊ οὐϑίγηρεηαϊ, τῇ μετανοίᾷ, Μαίίῃ. 8, 11. δεά εἴξατα ἰμι]- 
δηαἱ ἰῃ πονᾶτῃ οϑοοηομηγΐίδηλ Μίοβεϊδ ρεορεαϊΐετη δυθρίοἰδπάατη, δ ἢ. 
8, Φ. Αοἰἴ 19, 4.᾿" 

"΄ 50 Τμεορβγὶ. (ἔτυτα ΟΒγγδοδί.) “Πνενματικὰ δὲ ταῦτα λέγει, 
ἔπειδε εἰ καὶ αἰσθητὰ ἦσαν, ἀλλ᾽ οὗ φύσεως ἀκολουθίᾳ ἐγένοντο, 
ἀλλὰ ἐστι πνευματῇ, τρέφοντα μετὰ τοῦ σώματος καὶ τὰς 64. 
καὶ ὰ ̓εδὲ ἀνα δ τ, 80 δἰδο (ξουχηθη. ὴ ΧΡ. 
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ῬΑΙοΠοα σομηίγθ8, 6 ργοϑθενοαὰ ροίΆθ]6 80 Ἰοηρ, 
ΜΙ ΠουΣ 8. ρΡαγροίυδὶ τηϊγδοὶθ ; πο 6 Ὶ 18 ἐξ φογίϑ! 
{μδὲ ἀκολ. 11} βδάϊηϊε {Π6 86η86 οοπυεψεά. Ὑοὶ ἐλὶε 
ΒΘΘΠ18 (0 ὕῦ6 ρτονεά ἴτοῃ ]} Δ γαγ. Ηΐβι..12, 40., 
(οοἀ Ὀγ Υεί8.) καὶ οὖν καὶ ὕδωρ ἠκολούθει τὸ ἐκ τοῦ 
Χυάσπου; δῃὰ, 80 Ψυά 12, 2. Νανθγί!θ]6βθ, οἢ 
Ἀσοουηΐ οὗ {Π6 ρον δηὰ οέῤό)" οὐ͵θοίοηϑ ἰο ΨΒΙοἢ 
1}}15 1 Θγργθίδιοη 18 [180 16 (Ποῖ ΠΔΥ 00 566 ἰῇ 
ὙνοΙ ἢ), ἰξ βϑοϑιηβ ἰο δ6 υῃίθηδΌ ]θ. 

Οἰδοτθ, 885 ατοίυβ, ὙγΠιΌγ, δηυςκίοτά, Βοηρεί, 
Μεάο, Ηδιπι., Ποάάτγ,, Μδοκη., δδάρ, δῃα τϑηΥ 
Οἴδασβ, [6 οὔ ορίῃπίοῃ, {πδὲ 6 Αροβιϊο 88 γθίθγθῃοθ 
(ο βοπιθ ΗΠδΌ 168] βίογίθβ, ψ ῃϊςἢ γοϊαία (δὲ αἵτογ {Πρ 
νϑίος δά ἢγεὶ ἤονεοά ἔγου) ἰῃς τοςοῖ, 16 ΡΟΓΡΘΙΆΑΙΥ 
[ΟἸ]]ον οα ἐῃθι δογναγάβ (Ὠγουρῇ (Π6 ἀεβοσί. (δθ8 
διυοσκῇ, ),4}}, 1ῃ ἢϊ8 (τι. Νοί. 1, 106., ἀπά Μδοκη.) 
Τῆθ ΒΡΌΪηΙΪ 4] ραβϑᾶρδδ οοηίαϊηϊηρ ([Π18 ΠοίίοΠ ΠΊΑΥ͂ 
6 βθθῃ ἴῃ  εἰ8. δηά δοῃοοίίρ. Βυὲΐ [{}|8 18 Ἰα0]8 (9 
ΠυΠΊΘΓΟΙ 8 ΟὈ]Θο ΙοῺ8 (566 Υῆο! ἢ ; δηὰ ψῇΥ εδἰηθᾶγ- 
ΓΆ588 ΟΌΓΒΟΪνΘΒ ὈἘΠΗΘΟΘΒΒΑΙΓΪΥ Ψ ἢ «(68 {Ἀ}]68 
Οὐ 8, Ἰηἀ6644, ἀῇρὰς8 {Πᾳὺ “1Π86 ψαίοσ ηιδδέ ἕνα 
ἤονπεοὰ σ«{} {Π6π|, ΟΥ ΟΥΠῈΓ δία τηυϑί ἤδνθ θεθὴ 
5 0] }Εα ὉΥ ἃ ΠΕ τηΐτγϑοὶο ; νοὶ, πὰ 10 θ6ϑῃ (ἢ φΦ 
6486, ψου ἃ ἢᾶνα Ὀδοη γεοογθ." ΤὨαΐ, πονονοσ, 
4068 ποί ἔοἸ ον ; δῃὰ Ὀςε581:465, ψΜ6 Κῆον ἰῃδί ᾿ξ εὐαὲ 
οδιίαϊπρά ἴῃ ἐπε οἵ ποοά, δηά αἀϊνιηοὶν ἔν ἰβῃςα ἴο 
[ἢ6πὶ|. (δ66 βυργδ.) 

ὕμοιῃ (π6 ψἤοΐθ, [ἢ6 θοβῦ ἰομηάρα ἰηἰοΙΡγρίδίοη 
ϑ66ΙῺ8 ἴο ὃ6 ἰἢδί οὗἩ (α νη, (488, ὙΝ οἱἔ, ᾿ζοβϑθηῃ)., 
δηα Κύδιιβα, ψῇο πη δογϑεδηα {86 ἔσινον ἐκ πέτρας, ηοῖ 
οἵ ἃ πδίυγαὶ γοοκ ““ ἰδῃαυδα) οδ88 πηδίθγ 1 }18 (ἴ0 0.86 
6 ψοιἀδ οὗ 701) 6: φια," θυῦ 8 βρίγιίὰδὶ τοοῖς, 
“ς (φῃσιδη οδιι88 ΘΠ ]6η58, ὦ φμα 11 δᾳυὰ εἴ μοίδίϊο 
τοίδοϊ 511, ΤὨΙ1Β βιρῃιθβοδίοη οὗ ἐκ 18 Του πη ἢ 
δι 1, Φ0. οῖ. 6, 95. 2ο]). 18, 8.1. Εοῃ. 1, 86. 
Απά ἴον οχδιρίθβ οὗ {18 βἰσῃη!οαιίοη Εβοηιλη]ος 
Τοίοιβ. ἰο Μαίϊ. 91, 25. 2οἢ. 1, 18. οι. ὅ, 16, 
“ Ηργρ, {ποτοίογο ()ο 1 ὀῦβογνϑβ) (γιβί, γῆο, ψ ἢ 
ἢΐ8 οὐηηὶροίθηϊ δηα ρυδοίουϑ ργθβθῃσθ, διἰεπαδι 1ῃ6 
1βγδθ 68, 18. Γαργθβθηίθα 88 (ἢ δυίθοῦ δπὰ ἐοαηίΐβίη 

νΟΙ, ΥἹ. 1 
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οὔ τΠ6 πιϊγαου ουβὶν ργοάυςοα ναοῦ." Απὰ Κγδυβε 
γοηλγκβ: ““ ΤῊΪδΒ βίρηβ! ροοάῃεββ οἵ αοα ψὰ8 βδῆονῃ 
(ο {πδπὶ ἰῃ {Π6 β8Π|6 ΤΊΒΏΠΟΓ ΟὟ ΟἴΠΟΓ ΟΟΟΆΒ:ΟΠ8 
(Οοραᾶγα Ἐχοά. 17, 6. Νυπι. 40, 10.); 80 δὲ (86 
ΔΙΟΓ ΠΟΡΟΓ ἔα ἰοα τῇδε), Ὀυΐ, 848 1 τόγο, 7οἐοισεά 
{Π6π|. Ηρδποα ὈΥ {δ υδι5 ἰΙοαφυθηαϊ, οἰ ΤΠ 6 Γ ρορυΐᾶγ οὗ 
γι ο (Π18 τοοκ τῖρῃϊ 6 γοργοβθηίθα ἀκολουθήσαι, 
ὍΓ ἀκολουθεῖν δἰρσηϊῆοβ δεφεΐ, οοπιϊέανγ." ᾿ΓῊΪ8 1ηἴ6Γ- 
γοίδιΐίοῃ .5, τηόγθονοσ, οοηῆγιηθὰ ὈῪ {πῃ Οτεοκ 
οἰῃπηοηίδίοτβ. ὅ66 (Πγγϑοϑβί., ἔγοῦμ σοι ΤΠ ΘΟρΪι. 

Ἐχρουηάβ ἴπυ8: Φησὶν, ὅτι οὐχ ἡ τῆς πέτρας φύσις τοῦτο 
ἐχορήγει, (ἢ γὰρ ἂν καὶ τ τούτου ἀνέβλυσεν) ἀλλ᾽ ἑτέρα 
τις πνευματικὴ πέτρα τὸ πᾶν εἰργάσατο, τουτέστιν, ὃ 
Χριστὸς. Απάὰ ΤπΠεοάοτεί {πυ8: Βούλεται δὲ εἰπεῖν, 
ὅτι οὐ τοῦτο ἦν ἐκείνοις ἡ πέτρα, ἀλλ᾽ ἡ θεία χάρις ἡ καὶ 
τὴν πέτραν ἐκείνην παρ' ἐλπίδα πᾶσαν ἀναδοῦναι τὰ ῥεῖθρα 
τῶν ὑδάτων παρασκευάσασα" εἰ γὰρ ἡ πέτρα αὐτοῖς ἠκο- 
λούθει, ἣ τὰ τῆς πέτρας ὕδατα, πῶς αὖθις ἐδεήθησαν ὑἡδά- 
των; Απα Ἐοβθϑημ. βιιβϑρεοίβ (δὶ {Π6 “6 13} {ΓΔΑ - 
ΤΙΟΏ8 Ιπθϑηϊ ΟὨΪΥ ἴο ΘΧΡΓΘ88 ἴΠ6 Β6ῃ{1πι6ηΐ. 
4. ἡ δὲ πέτρα ἦν ὃ Χριστός, ΤὭΏρδα Ψψογάβ 8ζγο, ὉΥ͂ 

(Π6 (ὐοπηπιοηϊδίογβθ, Οχρ δἰ πο δοςοοσαϊηρ ἴο ἴἢς [ἢ- 
τεγργοίδιοῃβ δαορίθα οἔἢα ργθοθαϊηρ. ΜδηΥ τοη- 
(ον: “ΤῊῖβ τοοκ σιρηεαά Οἢγίδι. 5..Α νὲγγ σοπι- 
τη Οἢ 86η86 Οὗ εἶναι, Δ ὙΠΙΓΘἢ 15 ἴῃ 156} ποθ] οεοη- 
8016, Δηα 15 Θβρθοΐδ! ν δάδριίοή ἴο {Π6 3γδέ δΔῃα δεοοπά 
βινβὴ εὐ Ὑ Ὑὐμν αῦονο ἀοῖα!]θα, Νοῖ 80 ἴο {π6 ἐλέγα, 
“ Ὠ!οἢ, ᾿ἴ ἐοιιηάοά 'π ἰγυϊῃ, γοαυΐϊγοβ {πᾶὶ νὰ βου !ὰ 
ἤθεα, ΠῚ {Π6 δηςσίθηϊ (ὐοπηπιοηίδίογβ δηὰ ΤΠΒΗΥ͂ 
τηοάσγῃ Οὔ68, 88 οἱ ἢ, τ. Α. Οἰαγκο, Βοβθηπι., δπά 
Καυβϑθ, ὑπαογβίβηα (ἢ γιϑὲ Πιπη5 6}, ψἢο, δοοογάϊησ 
ἴο ἴῃ6 ορίηϊοηβ οὗ 6 ΖΦ6νγ8, ἰῃν 8:0} ν δεσοιηρδηϊοά 
(ἢ [8γδο} 1068 [Πγουρῇ {Π6 ἀδβογὶ (566 (ἢς Τάγρίηι οἱ 
5. 16,1.) ;} ΟΥ̓ ΒΌρΡροβε ἃ πηθίοηγΥ, ἩΠΓὮ (Π8 Β6Ώ96 : 

᾿ ἢ ὙΠ οΥ (πηἷς {ΠΟ Γὰ ἰ8 ἃ σογγεοίϊον ἱμμογεηῖ ἰὴ ἴΠε ννογάβ, υυἢ ο ἢ 
ἴεν σσου]ά 18 ραγαρῦγαβε : “ Νοῖ (δὶ (ἢς τοοῖκ ἔγοτῃ νυἢϊοῃ ἴδε 
ἔογδεϊεο πνὰ ἀγυηΐϊ, δοοοιηραηϊθα {νεῖ (88 ἴῃς εν ἴδ 0]6), Ὀὰϊ 
ΟὈγῖοί 8 ἴο ὕὉ6 υπάενβιοοὰ πεν {Π6 ἤδιης οὗ (δὲ γφοῖὶς νυξίοῃ δο- 
ροιομρθηϊοὰ {πε πι. Βῖ {{8 δδαῖηβ ἴοο δι ΑΓ δηὰ Ἰἰοεηςίουβ δῃ 
ἰπίογρτγείαιΐοη, δῃηὰ (886 Ἐοβεηπι. οὔβεγνεβϑ) γε ἶγεβ πέτρα ἴο δε 
ἴω κε 'ῃ 8 ἀοιθϊε δθῆϑε, ἤδίι γα) δηὰ ἤξωγδίϊνε. 
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“δ΄ τοοῖκ ἔσο νη ϊοἢ {Π6 ψαΐοῦ ἤονοά 885 ἃ β!ρῃ, 
δηᾷ ᾿Ἰηα!ςδίίοη. οὗ [6 Μαοβϑβίδὶ ργοϑεηξ δηα 885:5.1η 0." 
ΤῊ Ἰπιογργοίδι οῃ 18 ΒΌρρογίθα Ὀγ 1ῃ6 ΔΌΪΠΟΥΙΥ οἵ 
(6 δησίοηϊ (ὐοπηπιοηίδίοτβΒ. Τίιι8 (Πγυϑβοβί. : οὐ γὰρ 
ἡ τῆς πέτρας φύσις τὸ ὕδωρ ἠφίει, ἀλλ᾽ ἑτέρα τις πέτρα, 
πνευματικὴ τὸ πᾶν εἰργάξετο, τουτέστιν, ὃ Χριστὸς ὃ παρὼν 
αὐτοῖς πἀνταχοῦ, καὶ πάντα θαυματουργών, διὰ γὰρ τοῦτο 
εἶχεν, ἀκολουθούσης. ΑὨά, πιογα οΟἰεασίγ, ΤὨΘορὮγ]. : 
Τὸ δὲ, ἀκολουθούσης, εἶπεν, ἵνα δείξη, ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ παρὼν 
αὐτοῖς πανταχοῦ, καὶ πάντα θαυματουργῶν. Αῃάὰ 80 
(Εεουπιοη. β β 

Ηατγάγ, Κτγαιβθ, 82η4 δδαθ 1ηἰγοάυςε, ν ες σοῖς 
τηρηἀαίίοῃ, [ἢ ἐΟἸ]οσίηρ; γοπηδγι οὗ [,6 (Ἰοσο : “ Νο- 
ἰυπὶ αϑἰ 110 δινο “υἀεο8, 408 β86ουςὶ ΑΡροϑίοί!ὶ, ἔγθ- 
αιιϑης 886 ἃ Υ. ΤΙ. σοιῃρδγδίϊοηθϑ ἀθβιποῖα οἱ δά 
6] .ἰϑίογ88 114 41 πᾶάϑγρ, αὐ ραββὶπ) δᾶγιιπι νυ ΘΓ 8 
ἰδηζυΓ 1 ΓΘΠῚ 88η); ΠΟ απο Θοηβογοηΐ δᾶ ἰοοδ 
σοιρ θα ρτῆρυτγδί! ὁ 68 Θογιπ), 4010118 δὰ ἀρίαθδηΐ, 
8664 4υ͵ἱᾶ οἰερδης!: ἤος ογαῖ Ψιυάδιςθο, οπιηῖα νἹἀδγὶ 
ἡἠοβυπλθγο ο Ὗ, Τὶ γιὰ. (αἰδί, 4, 21, 25 ὃς 20." δὸ 
Βοβθημι. : “ (είθγυμ πο Ρδ0]}} ἀἰϑρυίδηα! γϑίϊο οί 
εβ8( Φυάεδϊοα εἰ ΒΔὈΡίηἶςα. Μοιὶ πυἀαῖοο αι 56 
δοσοιηιηοάαν!.᾽ Βα ἴῃ {Π6 ΟτοΓ οὐϑογνδίίοῃ {Π6 ΓΘ 
15 τηυσἢ (ο οὐ]δςῖ ἴο ; δηά 88 ἰο [ῃ6 ἸαἰοΓ, (ἢ 6 ποίίοη 
οἵ αοοοτιπιοααίϊοπ ταδὶ Ὀ6 νι σδυίοη τγοϑογίρα ἴο, 
(ὅδε οὐ 9, 920.), δηά ᾿ἴἢ Ὡο σᾶ86 γα ψγὲ [0 πη ηθοθ8588- 
ΤιΪγ οηΐδ ] 6 Οὐ γβοῖνοβ χὰ ΒΔΌΌΙΉΙσ4] ἀορτη88 οὐ 
ον 15}} δηοἶ8. , 

Βείογε 1 σοῃοϊα 6 [18 Δηῃοίδίιοῃ, Ὁ ΠΥ ποί ὃ6 1π1- 
Ργορογί(ίογ 6 886 οὔ πην γουηρογ Γο8 4618) [0 δῃ πὰ ἀ- 
νογῖ Οἢ ἃ Βίσδηρα δηά 1ῃοδιυίουβ γοιηδῦῖς ψ Ὠ1οἰ} Ὑ οἰ. 
[48 “Ἰηβογίθα διηοηρ Ὠυτηθγουβ (αββ8ςῳ] οἰξϑί! 88, 
Ὠ]οἢ, οὐ (δεῖ δοσουηΐξ, ΘᾺΓΣ ἃ ϑοῃιθν δὶ ΟΠ ΠΟῸΒ 88- 
Ῥεοὶ. “Τὸ [ἢ 968 (585 6) ψγνῇο δά οἡΪν ἀγδὴκ οὗ 
1πη6 ΝΙ]Θ Ψδῖογ, δηὰ ἢδα ἴῃ Ερσγρ βθθὴ πο ἰοῃηίΔ 18 ΟΥ 
ΕΘ Ιης Ὀγοοῖιβ, τ σου] ηοΐ θυ ἂν βθθιηθα 8{᾿8η 956 
ἰο Ὀ6Πο]α ἐἢθ νδΐογ βρυϊηρίηρ ἔγοιῃ ἃ τοοῖς ; δης γεΐ 
αἰαὶ (Π18 ψὰ5 δοσογαϊηρ ἴο [Π6. γορυϊαν ἰανν8 οὗ π8- 
ἔυγα Ἔχρογίθηςα ϑῆονβ, Δηᾶ Ατιβίοϊ. οὔβογνββ οἡ 
815 1 ἢϊ8 Μοίθογ. 1, 2." Ηδ {μβη, οὐάϊ!ν επουρῆ, 

δι 



᾿' 
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Βγίη {ΠῸῚ βανϑγαὶ τηγί ποϊορ!ςδ) βίου θ8 οὗ νγαίεγ 
Ἡγὰ δαὶ ἰποῦξν δι ΪαγῪ ἐμ ραν δἰἴογ ὈΥ δος οἀ 
οραηΐγ, οΥ (85 ψἂ5 {πουρἢ τ) ὈΥ βοογοῖ ἀἰνῖηθ ἸηΐοΓρο- 
δἰ οη. Τῆυδ Απίοηϊηυ [ἐδ 6Γ. Φ. τά λουτρὰ τοῦ Ἣρα- 

ἃ μυθολογοῦσιν Ἡρακλέα πλήξαντα πῇ κερύνῃ τὰς 
πλάκας τοῦ ὄρους ἀναβῆναι. Ῥαυδβδῃ. 8. αἷς ἡνίατο ὑξὺ 
δίψης, παίσαι τῇ λόγχῃ τὴν πέτραν, καὶ οὕτω ῥηθῆναι τὸ 
ὕδωρ. Αροϊϊοῃ. 1, 1140. ἐπεὶ οὔτι παροίτερον ὕδατι 
νοιΐίειν Δίδυμαν, ἀλλὰ σῴιν τότ᾽ ἀνέβραχε διψάδος αὕτως 
ἐκ κορυφῆς ἄλληκτον. (ΕΔ... Η. ἴῃ Φονεοὰ 381]. 
ΒΠοΔ εἶχε καὶ ἀντανύσασα θεὰ μέγαν ὄψόθι πῆχυν πλῆξεν 
ὄρος σκήπτρω, τὸ δὲ οἱ δίχα πουλὺ διέστη, ἐκ δ᾽ ἔχειν μέγα 
χεῦμα. ἐνην. Βδοοῇ. 708. θυρδὸν δὲ τις λαβοῦσ᾽ ἔπαι- 
σεν εἷς πέτραν, ὅθεν δροσαΐδης ὕδατος ἐκπηδᾷ νοτὶς [.υ- 
εἰδὴ Ὦ. Μαν. 68. σηγὴν --- ἀναδοθῆναι ἐάσω πατάξας 
τῇ τριαίνῃ τὴν πέτραν. ιοΏγδΒ. ΗΔ]. Απί..1, δὅ. 
Βίας. ρ. ὠθ4 ν. βυι ἰο ψῇδὲ ἀο 4}1} {686 ἔβθϊδς 
ἰοηἀ 9 Νοῖ ὈΥ 8ΏΥ πιδϑῃδ ἴο ἰἸηνβἰἀδῖθ {π6 ἴγυτἢ οὗ 
{π6 πηῖγαοϊα γεοογάθά ὈὉγ Μοβθβ, θυ γδίμογ ἴο ον ῆγνε 
ἰξ.- Εὸγ ἔβεγα ἰ8 βυγοὶυ βτεδὲ γβάβοῃ ἴο βυρροβα {παῖ 
{Π 656 νΟγῪ δηςίθηϊ μύθο: ψεγα δηείγοϊγ οαπαδά οἡ (ἢ 6 

, ἕγιδ τοϊὶγαοῖίο, (ἢ6 δοορουηὶ οὗ ψῃϊοὴ δὰ Ὀθϑθη οἰγοῦ- 
Ἰαιεὰ {πγουρῇ τηοδβὶ ραγίβ οὗ {π6 νοῦ], δὰ μανίην, 
Ὀδοη ρήοῆ ἄονῃ ὈΥ οταὶ ἰγδα 0Ώ, νγ85 δἱ ἡδὺ λῷ 
Ὀγ ογταῆγ Ῥηββίδ, μὰ τὰ ταἰϊθα ἰο νᾶτγίουβ χοάϑβ οὗ {{|6 
Θδί ἢ Θῃ8 ; δὶ 88 Ῥῃμοβίγαϊ., ἴὼ ἢἷ8 Πἴ οὗἩἨ Αρο!!ο- 

πίυ5, οἴη ρχτγδίϊδβ πο ἢ 8 παγγαίίοη βοιηδ οὗ {π6 θθδιι:- 
εἶα} δηὰ ἰηϊογθϑίηρ ἰγαὶῖβ οὗἨ 1π6 σμδγβοῖοσ οὔ οὖ 
Ἀδάρδοπιογ, 88 εἐἰερίεἰθα ἴῃ ἰμ6 (ὑὐοϑρο 8; νἢϊςοὶι, 1η- 
ἤεοά, οςοπϑβίἀογίηρ 41} (Ὠηρσβ, τγὰβ 1 θη: 06 } Υ ΠΊΟΓΘ σθη- 
ΒΌΓΔΒΙΘ (ΠδΔη {{18 ἀρργορτγίαέίοη οἵ {μ6 δησίϊοης σψέλο- 

αρήϊ. 
ὅ. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Θέος. 

Ηετο να ἢδνα 8 ΓΟ ΔΓΚΑΌΪΘ ηπδίοδὶς; 4. ἃ. ““ θεὲ 
“ἢ πηοσί οὗ (δ (ὐοα νγᾶβ τηυοἢ ἀἰδρ͵εαβοα." Απά 
(ἤθη 18 δή δα (ὈΥ̓ ψῃϊοἢ [6 σαμδ6 ΤΥ 6 Τςο]]οοἰοά 
ἔτοπι [Π6 ὁ.) κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμω. Ουτν 
Τταπδίδίογβ ἢᾶνα 1}} γεηἀεγοά [ἢ τοῖς πλείοσιν πιαὴῳ : 
 Ὠϊοἢ νοῦ] ἀ  τοαυΐγε πλείοσιν. ἤξηέλ 1} τίς ἰὲ 
ΑἰΑΥΒ δρη 1 ῆθ5 [Π6 σγεαέεν ρανέ ; δὰ, ὈΥ ἃ ῬΘΟΌΪΙΑΣ 
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ἰάϊοήν ἔδυπά ἰπ δβοτίρίυγθ, δῃά βοπιϑέϊπηθδβ ἴῃ ἰδῆς 
ΟἸαβϑῖοδὶ νυ ογβ, 1 ΒΙρ 65 80 τηυσΐ σγαδίοσ ἃ ρατί 

85 [0 διηουηί ἰο πεαγίψ αἷές ἴῸΓ ὮδΓα ΟὨΪΥ {πὸ Ρ6Γ- 

ΛἭἾ 

Β0Π8 ΟΙῈ δοςσαρίρα, 92051ὺ84Δ δηᾶαὰ (αἱοῦ, 4}} {π6 γοϑὲ 
αν ]ηρ ρου βῃθα ἰη΄ {πΠ6 ἀδβοσί. ὅθε. Νυῃηι. 14, 16. 
40, 80, ζο. 

Οὐκ εὐδόκησεν 158. ὈΥῪ ὙΠΟορῆἢγ]., ποῖ! οχρίδϊηθα, 
αὐκ ἠρέσθη. 80 ΤΠυογά. 8ὅ8, 18. οὐκ ἀρεσκομένος τῇ." 
καταστάσει, ΜὮΏΘΓΟ 5666 ίοκη. οἡ ΗἩοτγοάοί. 7, 160. 
ΤΗ6 β88πη6 ι.86 οὗ 6 ψογά, δηὰ ψ τῇ {18 το! οϑ 8, 
ΟσσυΓ5 ἔγραυθηίὶν ἴῃ Ηδγοαοί., [μςοΐδη, 8ηι 1). (455. ; 
85 Ηετχοίή, 4, 78. 8, 84. 96,Ἅ0ἸἨ6. Ηδηοο ἴῃ ἢ)΄᾽Ά᾽ο (888. 
824, 7ὅ. ἴον τῇ παρούσῃ καταστάσει ἠρκέσθη, 1 σοη]θο-. 
ἴυγο τ. π΄. κι ἠρέσθη. 1 τηιϊϑί ῃοΐ ομέ ἰο ποίϊςο ἰἢδϊ 
εὐδόκειν ἐν τινι 158, ὉΥ {Π6 Οοτηηθηίδίοτβ, ΓΙ ΕΪΥ 865 
εομηϊοα ἃ ΗρὈτγαίβϑη ἔογηθα ἴγοιη 3 ΓΚ. 

Οη (Π6 παΐμγε δηᾶ οτίοηξ οἵ [ἢ 5108 σοημγ θα. 
ΌΥ πθ΄ Ι5γδϑ 68 1 (ἢ6 ἀδβογί, (οιηιηθηίδίοτβ νᾶ- 
τουδὶ βρθουϊαίθ. Ογϑὶ!τι}8 ἢ 88 ἀϊβουδβθα [ἢ 6 80]76ςεὶ 
δί ρτϑδαί ἰϑθηρίῃ, δαπὰ νι [118 δοουβίοιηθα ΔὈ0ΠΠ : 
θυΐ ἰο Θηΐεγ 1ηΐο {ἢ18 φιϑϑέίοη ἤθγα ψουϊαὰ 6 οαῇ οὗ 
Ρίδοθ. ἊἋὐτοίϊυ8 πλαῖκοϑ 1ῃ6 ἰηΐδγθηςα : “ [Ι͂ἄθ δνθ-: 
θοῦ τ} {18 (τ ϑ018η18 40}: τη ΔρΡῺ 5 αἰδιϊ8δ Ὀ6η6 ποῃ 
υζαηίοτ." ἊΝ 

ΤῊΣ κατεστρώθησαν 18 ἰοτηθα οἡ {Π6 ψοτΓγάβ οἵ [ἢδ 
δορί. ἴῃ Νυ. 14, 16. κατέστρωσεν ἐν τῶ ἐρήμῳ. Τἢὸ 
ψοτγα 18 ποὶ γψγὲ6}} γοηάογρά ουογρέδγοιση, οἵ οαδέ ἀοιρΉ. 
Ιΐ 5] ση:ῆεβ “ΠΟῪ ψ6γὸ δέγοέολοα οἱξ, οΟΥ δίγεεα ἀρδά 
οὔ (ἢ ἴσο οὗ ἐΐα ἀσβογι.  Ὑγεῖβ. ἢδ85 "] υϑἰγαϊθα 
1:5 ἔγοπη Ηδγοάοί. 9, 7ὅ. κατέστρωντο οἱ βάρβαροι. 
Χοη, Ριᾳα. 4.. οἱ δ᾽ αὖ Πέρσαι ---- πολλοὺς κατέστρωσαν, 
ἈΠ] δ Α. Ν. 7, 2. λοιμὸς δὲ αὐτοὺς ἄφνω συλλαβὼν κα- 
τέστροσε. ὅ66 αἶδο ὃ Μδος. ὅ, 26. 11,11. 12, 28. 
Απὰ 866 Φυπρογῃ. οἡ Ροϊϊυχ 9, 158. [Ι{ ψου]ὰ δρ- 
Ῥθδγ, ἤθη, {παὶ (6 Αροβίὶα πηθδηΐ, “ δέοιο (ἤθι 1ἢ 
τἢ6 ἀσβονῖ :ἢ δΔη6,, 88 σοι θυβ. ΓοηλγΚ8, [Πα 18 5᾽ ΠΙΡΙῪ 
(ὴ6 86η86 οὗ (ὴ6 Ηοῦτον σπογὰ ἰη Νυιη. 14,16. Πα 

Ἀ 80 Βαηποάσίηι, ἴοϊ. 110, 4. ““ Ηοιηΐπθδ, ηυὶ ἰῃ ἀσϑεγίο ἔπογιηῖ, 
ἢ π παδυδγαηΐ ματίοιῃ ἰῃ πηηήο ἔυζιτο. ᾿ ᾿ 
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ἴογπη, ἱξ πᾶν θ6 οὐβοῦνθά, ἤθγα τεργοβεηίβ ἀθδίῃ ἴῃ 
118 πιοβί δῇδοιίίηρ ἔοσῃῃ. [{ ἀξποῖοβ, ΤΘΟΡΉγΪ. το- 
ΤΙ 8, τὴν ἀθρόαν αὐτῶν ἀπωλείαν, καὶ τὰς θεηλάτους 
κολάσεις ; δηά 18, 1 {π|0Κ|, 8 τηοϑὲ ἀὙδιΐ παρ, δηή 
Ἰηἀερα ἐψρε οἵ {πΠ6 εἔογπαΐ ρεγαϊέοη οἵ {6 ν]οκοά ; 
88, ἴῃ ἔδοῖϊ, 18 βιιρρροβίεα ὈΥ͂ {Π6 ψοΓα8 ἔο]Πονίηνσ. 

6. ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, ““ ΤΠ 686 {Π]Πρ5,᾽ 
ϊ. 6. Ρυηὶβῃπιθηίβ ἰηβ!οιϊοά Ὀγ Οοάἂ οἡ (ἢ [53γδϑ 168. 

᾿Εγενήθησαν. Ουν Ἐπρ] 18} ᾿ΓτΔΠ δ᾽ δίογβ ΓΘΏΘΘΓ ἐσθ γδ. 
Απὰ 8εο Βεοζα, γμεγεπέ. [11 15 θοϊζεγ γτεπάθγοα Ὦγ 
Μδοκη. λαυε δοοη. Βυϊ 1 ρῥτεΐδγ, νὰ ϑοἤ]θυϑβ., 
ἀμηέ: ἴον [ἢ ραᾳϑῖ ἴθη868 ἃγα οἴϊϑθη υϑϑά ἰῇ ἃ ργθβϑηῖ 
86η86.Ὁ 

ΤῊΪ8 βαπιθηΐ (Π6 Αροβέϊα ἔαγί μοῦ ὑπο} 45 αἵ νοσ. 
11. [1 πιυβὲ ηοΐ οἴ ἴο τοιδγκ, {πὶ ἡμῶν 15 ἴον ἡμῖν ; 
88 ἰῃ 8 Κἰηάἀτοα ραβϑϑᾶρα οὔ] Ρεί. ὅ, 8. Τύπος Ποῖα 
δ ρΌΗ68 ““Δῃ ΘΧϑπιρίασ ἔογ ἱπηϊδιίοη ;᾽᾽ 8 5ίρῃϊῆσα- 
εἰοη οἴη ἐουπὰ ἰῃ δι. Ραυ]. (δες Ροὶβ δηὰ 85. }}]}.) 
Ηκτὰγ (ἔγουι (ἢ δαγὶγ (ΟοιηπημεοηίαϊοΓγϑ) (8 ρᾶΓᾶ- 
ἤΓΆ868 : ““ ΕΧοΙΡ γα σοπηπ] Ὠἰ ΤΟΓἃ ΠΟΡῚ5 6886 ἀ6- 
δηξ. ἴῃ 118 ἰδηαιδηὶ ἰῇ {Υρο αυοάδπι Θχργοβϑϑιϊ, 

υϊά πο}}8 Θχβρεοίδησυμ 811, υἱ 1}}1, ρθοσθπλιϑ ; ρω- 
88 ΠΙΙΉΪΓΙΙΠῚ ρΆΓΘ8. 
Ηον {ἶν8 νγγα8 πηδϑηΐ (0 ἀρρὶν, ΤΏΔΥ Ὀ6 Β6θὴ ἀοιίδι οί 

ἴῃ Όγ. ὙΒοορηγὶ. νο]Ϊ γομαγκ8 (ἔγοι (ἢ γγϑ.), 
δι {[Π6 δεποῖές Ὀδϑίονεα οἡ (ἢ [5γδϑὶ ἴθ8β σοῦ ἴῃ- 
(δηἀοά ἴο Ὀ6 γρ68 ἴο ι.8, 88 Μ6]] 848 (6 ρεπίδἠηιοηξές 
Ἰηῆ!οιοα οἡ {ποθι ; δηά 6 οὔϑεγνοβϑ, [δὲ 88 ἴῇ σὶγὲς 
ΠΥ βϑιοοα ῥγϑ- ληθηΐ, 50 ἀϊά 16} ἴῃ ρμηπὶδἠπιεηίς. 

“Ὁ Ἰη {{|5 νἱοανν, βυο ἢ δνθῃ 8 δΓ Ὄχι ρ δα ἴο 8}} πιϊυ γε δρθϑ: Ὁ ἢ 
ξεαιϊηἀθ ηε οὔ ψβαῖ ΤὨμογά, δβαγθ οὐ ἰδ ργοροσ ι1866 οὗ ἰιἰβίοιγ : 
“Ὅσοι δὲ βονλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν, καὶ τῶν 
μελλόντων πότε αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπειον, τοιούτων ὄντων καὶ παρα- 
πλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὑτὰ, ἀρκούντως ἔξει" ὙὨΐΟΙ ἰ5 
ἴδ.8 ἰτηϊϊαίοα ὃγ Ὠίοη. ΗΔ]. ὑ. 675. βονλεύονται ἄριστα περὶ τῶν 
μελλόντων οἱ παράδειγμα ποιουμένοι τὰ γεγονότα τῶν ἐσομένων δπὰ 
685. Ῥοϊγ. ἴ,.. 48. ἵνα δι᾽ ἐπιγινομένοι ὡσάνει τύπων ἐκτιθεμένων 
δύνωντας κατὰ τὰς ὁμοίας περιστέσειε τὰ μὲν αἵρετα διωκεῖν, τὰ δὲ 
φευκτὰ φεύγειν ἀληθίνως. Απάὰ ἴο ουγχὶϊ πυπγατονδ ΟἾΒΟΙ ρμϑξθαβεϑ 
ψ οἢ ἱ οου]ά δάδιος, ϑορῃοοῖθς [88 ἴἢιι5 ὈΓΙΘΗ͂Υ αηα διἰηιίΓΑΌν ἐχ- 
ῬΓθδδο {πὰ ὑδὲ οὗἁ 8}} Πἰϑίογῃ ; πδῃγοῖγ, ἴ0 φηδθ)ε υ5 τὰ καέίνα τοῖς 
πάλαι τεκμαίρεσθαι. ᾿ 
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6. εἰς τὸ εἶναι ἥμας ἐπιθυμητὰς κακών- Τ[15 15 
ΒΕΙΘ ΘΧργοββοα σοπογαίίῳ, ας ἔαΓ ἢ οἢ υηΐοϊάοα 
ραγεϊομίαγ ἐν. ἊΝ 

Ουγ ΕπρΊ δ Ὑταηδβίαίοτβ, ἀπ Ποάάγ,, γοηάογ τὸ 
(Πα 6 8που]α ηοΐ ἰυ8ὲ δῇεγ" Βαυΐ {6 ποι 
ἐπιθυμήτης, τῖτἰ τη6 νογῸ βυλϑίδηζινο, 18 ἃ βίγοηρος 
ΘΧΡΓΕΒΒΙΟη ἤδη 1 (ἢς6 νοῦ ἐπιθυμεῖν ῃδἀ θ66η ιι36ἀ. 
50 ΤΠ [Π6 5656 ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ΠΊΟΓΘ σογγθοῖν γοργοβοηξοά 
Όγ, ““Ἰυβίογβ δόσ δον} (Πἰηρ8." Τῇ ψογά ἰ8 βοιηδ- 
Ὑγπαΐ οὐ]εοϊοά ἰο ὈΥ ῬοΟΙΙυχ,,ῃἘ Ὀὰΐς ἰδ ἰ8 ἐουηά ἰῃ {Π6 
θεϑί ψυίθιβ, ἃ8 ἃ νΟΧ τπθϊ8Δ. δὸ ΡΪαίο (εἰϊε ὈγῪ 
γνεί5.) ὄντων τινων, οἱ τῶν κακῶν ἐπιθυμοῦσιν ἑτέρων δὲ οἱ 
τῶν ἀγαθῶν. ῬοΙΙυχ 8, 7. τῶν ἀλλοτριών ἐπιθυμητὴν' 
8πα ΤὭροοΓ. 10, 17. εὗρε θεὸς τὸν ἀλιτρὸν' ἔχεις πάλαι, 
ὧν ἐπεθύμεις. ΟἿΘ6 ΙΏΔΥ 4150 σοιηρᾶγὸ Ηδθακ. 2, 9. 
“«Ὅγοε ἴο ἢϊ ἰδδί, σονοίθι! δὴ αν] σονοίουϑηθ88." 
Οτοί. οὔβεγνοβ [πα [ἢ6 ψογά ργορογὶν ἀδποίθβ {1086 
Ψο, ποῖ σοπίρης Ψ10Π} ὩΘΟΘββ8 168, 566 Κ ἰΧΈΌΓΙ 65 δηὰ 
ΒΌΡοΓἤυ 1168. β 
1 18 τϑιηδικρα ὃγ ΤΒδορῆγὶ. (Π δὲ [ἢ]18 ρθηθναὶ 6 χ. 

ΓΘ βϑίοη 18 ἢγβέ 866, 51Π66 ὐμμ ΘΝ] οΥΡΊ δ .68 ἐπι- 
υμί. Τηυβ (1 464) Τῃυογά. 9, 45. ταργαβθηΐβ 

ἀεϑβίγα δηα ἢορα 8ἃ5 {Π6 ρ83510η5 Μη ςἢ ἰΘ8α πηθη [ηΐα 
αν, δηὰ πλεῖστα βλάπτουσι. Ἡρτο, πονονοσγ, Τῆθο- 
ἢν]. {ΠῚ Κ8 1 ἢδ58 τϑίδγθῃοα ἴο ἴἢ6 βδνοιγΥ 60] 
δδδῖ5, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 85 τ[6 ψογάβ μηδὲ εἰδωλ, ἔο]]ον. 
7. μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε. ΤῊ σοπῃϑίΓιςοιίοη 15 

ἤργο σπδηρθα ἔγομι (ἢ6 ἢγϑί ροσβοὴ ἴο ἴἢ6 βθοοῃά 
Θύϑοῃ : [Ώ68ὴ ί νϑσ. 8. (6 ἢγϑθί 18 δρδὶῃ ι1864. 
θη, ἔασι μοῦ οὔ, {Π6 Ρθβοηβ 816 δρᾷ σῃδηρθά, 
ψ (μαὺ σταία ποαϊροπέϊα 50 οἰδγαοίθγιϑεὶς οὗ {Π6 
ἰάϊοιίοα} βίγ]6, δῃη4, ἴῃ βοίῃθ πιθᾶβυζα, [οι ὄνϑῃ [ἢΠ 
{Π6 Ὀ68. ἀποϊθηΐ τ ΓΘ ΓΒ. 

 ΤΪ δΌΡΡροΒβα, Ὀεσαυβ6 [686 νογθαἷβ ἰη. τῆς 6 γ6 στόν οὐ Οὗ λνουτ' 
ἴῃ ἢΐθ {1Ππ|6. Ὑεῖ [ΠΥ δά Ὀδθη πημοΐ τ.364, ογ [6 ρυγροβα οὗ ἱπη- 
Ῥατιΐπρ νἱρουν ἴο ἃ βθηΐδθησε, ΌὈΥ̓ ἴμε δαυθοῦ ὙΓἰοΓΒ, ἀηὰ ἀνθ τδ δῖ 
Βτεδῖ τηοάοὶ οὗ ρυτε Αἴίις, Τὐπμοψάὰ., ΤΏΟ ἰῃ 1, 70. ἢδ8 ἃ ψἘο]6 
οἰυβίεν οὗἩΙΠδαϊ, νυ ἀδδογ δηρ; (μ6 ΑἸμβοηΐδΩ8 : τολμηταὶ, κινδυ- 
νευταὶ, ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς, καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτά- 
τους. 
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ΒΥ εἶδολ. γιν. ἴῃ6 Αροεκίῖία τοϑδδ: “" ἀο ποῖ, ὉΥῪ 
Ῥαγιιοὶραιϊίου ἴῃ ἢ 6 ἐπ σύ τα δϑεῖῃ (ὁ ὕε Ιἀοΐα- 
[6 ΓΒ:" 88 18 μ]δίη ἔγοιη (ἢ6 ψογάβ καθαὺς --- αἷς γέγρατ- 
ται ᾿'Εκάθισεν, ὅχο. ΜὨϊοΪ. Βαᾶνα γοΐδγεηςο ἴο {Π 6 στοαὶ 
δϑογίβεϊαὶ ἴραδι (0 ἴῃς μοϊάθῃ οδ᾽ ἢ) τηθηπεοηδά δἱ 
Ἐχοά. 84,6. ΟΥ̓ ἐπὶ58 υδ6 οὗ (6 ἰογιίηυϊα, δηὰ {π6 
Ὑοτάβ ψὨ]οἢ {ὉΠ]ονν, 666 ἰἢ6 1ΠἸυϑἰταιίοηβ οἵ ϑυτγεη- 
8 οἡ (Π6 αυοίδιϊοηδ Ρ. 64]. 

᾿Ἐκαάθισεν, “ δὶ ἀονψῃ ἴο ἰ20]..᾽ Καὶ ἀνέστησαν 
παΐϑειν. Οη (6 δοηδ86 οὗὨ παίϑειν {πηΠ6 (Οπιπιεη δῆοτβ 
ΓΘ Ποΐ ἀρτεθά. δόοηιθ, 88 Ηδιίηπι., Ἐδεϑοὶ, Ὑ οἰ, ἄς. 
δδϑῖρτι (0 10 {Π6 ἱπῃ)ὴρῸΓΘ 5686 δο ἰγεαυθδηὶ ἴῃ {ΠπῸ [Δ 
ἐμάεγε. Βυΐ 85 ΟὨΪΥ ρυὉ]1ς Π]ΘΓΓΥ «Δ Κρ 19 πηοϑηΐ, 
{Π18 σδηποί, {{ῃϊπηκ, Βα δάμη 64. Πα πιοδὶ ροηεγαὶ 
Ορίηϊοη ἰ8 {πᾶὶ οὗ Οατοῖ., {παῖ τἰ τοί ἰο (6 ἀδῆοθβ 
ψῃϊοῖ νογο ρογογιηδά διουπα (ἢ6 14ο] ἴο ἴῃς ἢο- 
Ὡοὺν οὗ ἰ6 Οοὐ ; δ8 ψὰ πὰ ἔγτοιι νοσ. 10. οὗ {116 
δὴ 6 (Παρέεγ. ΤῊ18, ἴοο, 18 δυρροτίοὰ ἼΠῸῈ δυίῃο. 
ΤΙΥ οὗ [6 Οτοοῖς (οπιπηεπίδίοΓβ, 88 Ἱθορἢγἶδβοῖ, 
Ὑ 086 ψογάβ δὰ ἴΠ686: χόρους γὰρ στήσαντες περὶ τὸν 

ν, ἔπαιδον ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Απά κἴ50 σοβτγηχοά 
Υ ἴῃ6 Βδυθϊηϊςαὶϊ ψΣγιῖογα. ΕἸςηθγ, ἴοο, βίγοηρὶν 

ΒΌρΡογίβ [Πϊ8 Ἰητογργοίαιοη. Ὑεὶ ἢ18 δχϑιρ οδ ὯΓΘ 
ποῖ 8}] οὗἉ ἰδ πὶ δρροβῖίθϑ ; 88, ἔοσ ἱπβίδῃςθ, Φυάρ. 10, 
45.., ὙΠ ΠΟΓΟ δαιηβοῃ, ἔδι(ογοὰ δηά οἰαϊποά (0 8 ρ1]11ἂγ, 
18 ογάδγϑά παίϑειν. ΝοΥ͂, ἰπ {Π|8 ρᾶββαρα, (6 πογά 
σϑῆ ΟἾΪΥ πιθδη- δα», ἐγίρωάίαγε. Απὰ δο ἐμάδγο ἴῃ 
ιν. Εδςοὶ, 6, Φ)7. Ηον. ὅδγη. 8,11, 9 ἃ 16, 11]. 
Αῃηὰ 88 ἴο Ηογοὐοί. 9,11. Ὑακίνθια ἄγετε καὶ παίξετε, 
{Πεγα 1 ΟἿΪΥ τηθϑ8 “Κορ Ποϊϊάδγ ;" 71:51 45. 1068 
νυ ρα υ86 ἴΠ6 ἴθογιῃ ἰο ρέαψ. Ηἰδβ οἵδον Ὄχδιιρίθβ, 
ποόνανθγ, 8ηα ἰπο86 ἀἀἀυσοά Ὀγ [,οεδη. δὰ Κεϑδιιες," 

5. Οὗ ν ποῦ τ πιοοῖ ἱπηρογίδηϊ ἰδ ῬὨΐο 677 ». (νυνῆεγε (ἢΐδ τ ῖγ 
δ δ) εςὶ 8 ἰγεδίεὰ οὗ εἶτα χρυσοῦν ταῦρον κατεσκενασάμενοι μίμημα 
τοῦ κατὰ τὴν χώραν ἱερωτάτον ϑώον δοκοῦντος εἶναι, θυσίας ἀθύτονε 
ἀνήγαγον, καὶ χόρονς ἀχορεύτους ἴστασαν, ὕμνους δὲ ἦδον 
θρήνων οὗ δὲνδιαφερόντας καὶ ἐ έντες ἀκράτον, διπλῆ μέθῃ 
κατέσχοντο, τῇ μὲν ἐξ οἵνον, τῇ δὲ καὶ ἀφροσύνης κωμάϑοντες δὲ 
καὶ παννυχίξοντες, ἀπροόρατοι τοῦ μέλλόντος, ἡδέσι κακοῖς ἐπε[βίουν 
ἐφεδρενούσης δίκης. 1 δὐὰ Ἠετοάοί. 1. 1. ἐε ὄρχησιν ἀνίστασθαι --- 
παίϑειν. 
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ΡΓονο ἰπδὲ 88 παίξειν- 15 νοεῖ οἴβδῃ ᾿αβϑβοοίαίθαά Ὑ1 
χορεύειν, 1 88 8. βίγτοηρ Δἴ ἴο [{. 
ΑΠΓ 4}, πονγενογ, ἴ[διὴ Ἰῃο Ἰπρά ἴο {πηκ, ψἢ 

ΕἸδηθν δῃά δίαδάβθ, {πὶ παίϑειν ἢ85 ἴΘΓΘ 8 σεπογαΐ 
ὨοίΙΟΏ, δἰ 1] Ὁ ἰο {πὶ τη Ηδτοαοῖ. αῦονε οἱ64, 8δηὰ 
1 (ἤίοη. 15, 40. 8 βάν. δ, 8., γ »ΒΙΟἢ ᾿ηο] υ68 ἰδᾶρ- 
ἴηρ, ἀδῃοίηρ, 5βιἰηρίηρ, Δη4 81} οἴδοῦ Κίηά8 οὗ ἐεβίαὶ 
βρογί, δηαά ἀο65 ποΐ δχοϊιάα {Π6 ἢγϑι τηθη!]οηϑὰ βὶρ- 
ΠΙΠοδίοη ; 8ης6 {Π6Γ6 18 Γγθάβϑοη ἴο {πη (δὲ (ἢ 688 
ἀδηόε8, {Κα πγοβί οὗ {ἰ6ὸ Οὐαὶ οὔ θ8, 6 γθ ΝΘΓῪ ἰῃ- 
ἀδοθηί. Δηΐᾷ {3 15 Δ] ἀφ ἔο ἴῃ Ζοβίπι. 4. 38, 7. 
μῆμοι γελοίων, καὶ οἱ κακῶς ἀπολούμενοι ὀρχησταὶ, καὶ πᾶν 
ὅ, τι, πρὸς αἰσ χρότητα κ. τ. λ. -" 

τς 8. μηδὲ πορνεύωμεν, καθὼς τ. ἀ. ἐ., ““ἨΘΙΓΠ6Γ [αἴ ι18 
σοϊημΐ ἐογηϊοδίϊοη, ἃ8 βοιηθ οὗ τῆδπι σοιητμ6α.᾽ 
Το ἐλῤὲς Ἰαοἰαίγγ, σοηηθοίθα 89 10 ψ88 νι ρ᾽υτίοην 
Δα ᾿πογιθῖυ, ὨΘΟθββαγγ ἰθά. ΤὍΤῆδ οαἰγουμηδίδησθ 
υἱοὶ ἰο 18 γοοογτάρα ἴῃ Νυχῃ. 95. 1ηἰξ.,), ψ θη [Π6 
Ιϑγθ 68 ψΈΓῸ Δ] }γρὰ ὉῪ {π6 Μοδρὶ 18} ψοιμθῃ ἰο 
Γογτηϊσδίίοη, δηΐ, ἴῃ {Π6 δηά, ἴο ἰἀοἸΔΙΓΥ ; 8 ΟΠ] 6 
ΠΟ ἢ τνᾶ8 ν᾽ ϑιτθα ὈΥ {Π6 1088 οὗ θην τἤγϑα ἰῃου- 
581} Ἐ οὔ Πποὶγ πυθογ ἴῃ ἃ θδί(ἰ6 ν Π {116 ΡΠ 511 68. 

Κσβαϑθ γϑηδκδ {Πδὺ δί ἔπεσον {Π6 γα 18. δὴ 6 ]1ρ818 
οἴ νεκροὶ, ΜΠ Οἢ 18 ΒυΡρ]164 ἰη Ὁ. ΗΔ], νεκροὶ πίπτουσιν. 
ἼΤΒΟΓΘ 15 8 8: Π|1|8Γ τι586 οἱ (6 ΗΘ. δ οαάογα, δηὰ, 
Ἰη 4666, ἴῃ [Π6 σοΥΓοβροηάίηρ Ψψογαβ οὗ τηοβί πιοάεγη 
ἰδηρυαραβ. 
ΤΠ ρῥ]υταὶ πορνεύωμεν, ατοί. {ΠῚ} 8, 18 υβεα ουΐ οὗ 

τηοάοβίγ, κατὰ κοίνωσιν. Απά {Π18, ἢ6 Οὔβογνθϑ, 18 
υ8ι14] ψΙἢ (ἢ6 Αροϑίί6. ΤΊ ργίῃσιρ!θ, οόψονοσ, 8δά- 
τ 8 ΟΥ̓ ΓΩΔΩΥ͂ ἜΧΟΒρίΙΟΉΒ, ΒΟΠ16 ἰῃ {18 νΘΓῪ ΟΠαρίσγ. 

ΒΥ πορν. 18 ἴ6γθ ἀδῃοιθα 81] βογίβ οὗ 1ΠΠ|ςΐ σοη- 
ποχίοῃ ψ ἢ νοιηδη ; δηδ (45 ατοί. {π1ηΚ8) [Π6Γα 15 
80 Δ υβίοη ἰο ἐῃ6 ἱπσοδβίιουϑ ρθύβοη. Κύαδιιβα {πη Κ8 

ἘΠ ΤΠε Ηεῦτον ἰοχὶ ἢΔ9 τυ ΕΥ̓͂ ἔοι ἰἸῃουβδαηά, νυ ἰοἢ ἰα σοηδτγιηεὰ 
Ὁγ ῬΏΝΟ δηὰ “7οδβερίιι9. Τὸ τεοομῃοῖϊα ἔπε ἀἰβεγθησθ, νϑγίουβ πη6- 
{πο 8 αν Ὀδοη ἀενὶκοὰ, ἴῃ πηοβῖ ργοῦδθ]α οὗ τννῃῖοῖ 15 ἰῃδϊ οὗ ὕτο- 
ἴἰυ5, Βεγηαγά, Ἐγησϑιὶ, ἃς., (Πα ᾿νδὙ τγες τπουδαηὰ ζ6}} Ὀγ τῆὴ8 
δυνογὰ οὗ ἴΠ6 Ἔποῃγ, βῃὰ {ἴ6 οἵ βεῦ (πουϑαηπὰ Ὁγ (πε Ζεϊοίε, Ῥηϊπεαθ 
δηἀ εἷ5 οοπιραηίοηδ. (, 92ὅ, 4 ἃ ὅ. ἱ 
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1Π6 ἴδγηι ΠΠΔῪ ἤθγο 5 Ὡ “΄ Θρυ} 8 βδογὶβ ρδγεςί- 
Ῥδηάο βοογίαγι, διἰνογίίηρ ἴο ἃ βοτί οὗ βρίγιἴυδὶ 
ψῃογοάομμ. ΤΠΐβ, πονόνοσ, 19 ἰοο ἔδγ- [οἱἰςῃοα ἴο ὃ6 
δα 6ἀ. ΔΑηάὰ ἴἰ πηυϑὲ Ὀ6 τοιμθιηρθογοά {πδὶ οδυ- 
κἰοηβ ρδίηϑι ἰΌΓηϊ δ ΊΟη ὙΓΕΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ 1Π 80 1Π}- 
Τηογαὶ 8 ρίαςα 848 (γῆ. (ὅδε Ποάάν. δηὰ 5]4646.) 

9. μηδὲ ἐκπειράδωμεν τὸν Χριστὸν. Οπ (ἢ νϑγίους 
τοδαϊημ8 Κύριον Δηἀ Θεὸν [( ΠηΔΥ διυβῆςο ἰο τγεΐϑγ (ἢ 6 
Ιοδάον ἴο γϑδίονγ δηά δῇαδασ, ῥοάάν. δηὰ ὙΠΙγΥ. 
Ἐογ ὯΥ ον ρᾶγί, ἰ 866 ὯΟῸ ΠΘΟΘβΒ}Υ [ὉΓ δἰίθγσίηρσ {Π6 
τοδάϊηρ ἴο Θεὸν, ψῃϊςἢ δθοῖβ (0 ἢδνα βργιιηρσ ἵγοιῃ 
Κύριον ; δῃά 1 σοηοεῖνα παῖ [Π 6 ράβδβδᾶβε, 88 1ἴ βίδῃς8, 
αῇοτβ οἣδ οὔ (ἢ6 πιοβί 1Ππ|8ὁῖγῖουβ ργοοΐβ οὗ 6 αἰν!- 
ΠΥ οἵ Ζ2Φ68095 (ἢ γιϑΕ. ὅ6ε [(Π6 ἱπιπημογίδὶ 1 )οΐθηβιο 
ΕἸά. ΝΙίς. 1,1, 1δὅ. οἔ Βρ. Βυ}}. 

ΤῊς ψοτα πειράξειν ρΓΟΡΘΓΙΥ δἰρση ῆδβ ἰο τηδῖα (γίαὶ 
οὗ ΔΏΥ ΟἸΘ᾽Β 840} ἴο ἀο {Π18 οἵἦ {πᾶἰ : Ὀυΐ 11 ΠΥ 
αἶδο ἀδηοία (0 ἰΓΥ ΔΗΥ͂ ΟὨΘ δ πιπιε δηα (πὲ ἴπ 
νϑγίουβ ψᾶγ8. [Ιἢ γϑϑρθοί (0 σά, να ἴδ ὃ6 881ἀ ἴο 
ἐοιηρέ [πὶ ΟΥ̓ ρΡοΓν ΓΒ 688 δηα ἀϊδουοα!θηοα οἴ ν ΣΎ 
Κιπά. [Ι͂ἢ (ἢ6 ραββᾶρα οὔ (ῃς ΟἸἹα Τοβίδηηοηϊ δ] υἀ δά 
το (Νυμπι. 21, δ.), (ῃ6. 18γδθ} 1168 ἰοειηρίοἀ (ὐοα Ὀγ [πι- 
Ῥδίϊθησθ τπάθγ ον}, ἀαβραῖν οὗ ἀα]νογϑῆςθ, 8Ππ4 δῃ 
αἰΐοσ νηὶ οὗ (Δ: δηά τοϊϊδησο οὐ αοά. Τίιοβθ, 
αἶβθο, ΔΘ 8814 ἰο ἰδπηρί πἴηι, ψῆο, ἀϊδοοηϊοηϊοα ἢ 
ργοβθηΐ ὈΪ βϑίηρβ, τυᾶεὶν ἀδιημδηα λόγο, 88 ἰἔ ἴο ΓΓΥ 
ΠοΙΠοΓ Οοα σδῃ ΟΟΠΙδΓ ποσὰ ; δηα οὗ (18 τἢ8 
Ι8γ6 1068 6 γα συγ. Τρ ιος οΥὗἩὨ {1686 ἃγὸ πηθδῃΐ, 
δη ΠΟΥ͂ ἴὰγ ΠΟῪ ΔΡΡΙΥ ἰο (π6 (οὐ ἰ 8 η5, να οδῃ- 
ποῖ, νιτπουΐ ποτ Κηον]εάρο οὗ (ἢ 6 οἰγουπηβίδη 68 
οὔ (δὶ (ὐμαγοῖ, ΟΧδοΙΪγ ἀσίογιηΐθθ. Τῆθ (ομπιεη- 
[ΟΥ8 ὙΠΟ βρθοιΐαῖθ. ΤΠΟΟΡὨγ]δοὶ {ΠῚ} Κ8 {18 
πειρασ. Νι88, ΟΥ̓ ΑΘ ΔΠΟΙ Ωρ δίρηδ ἴσου Οοα : (ἢ ΓΥ3.; 
«Ππδὶ 1 τγ88, " ἱπηραῖίθποθ ἰοῦ (ἢ6 ὈΘηΘΗ͂ϊΒ δα γο- 
ΑΓΒ οὗ (ἢ6 (οϑροί. Κγδυβα ἜἼχρίδιηβ ἰἰ οἵ 1π|ρᾶ- 
(ἰΘπ06 τιηάφῦ δανογϑιίγ, δηαὰ ἐδϑραὶγ οἵ {πὸ ἀϊν!πθο 
᾿αϑϑἰϑίδησθ. (Οἰἢογβ {Π|η|ς 1 ννᾶ8, ὈΥ δβδκίηρ ργθδίογ 
βρί γί ρ. 8 δηα 8 ρογηδίιγαὶ νοι γβ, ἤθη ΠΟῪ 
δά ποί τηδάδ ἃ ἀιι6 υ86 οὗ {Π086 ἔμαν δά. Βιῖ ἐλαέ 
σουὰ ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΥ ἰο ἃ ,δξιυ. ἈἘοϑθηι. {πη Κ8 [ἃ δά-, 
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νογίβ, 1Π ἃ σοηογαὶ ΨΆΥ. ἴἰο {πεῖ ““ γέ βἀ ποίησ ἰο 
1Π6 νίσθ8 ἀρσϑίηβϑὲ ψ ὈΙΟὮ {Π6Ὺ Παά δέρῃ Ψαγηθα ὈΥ 
Ραμ], 88 1 τὸ 866 ψ βοίπον αοα νουϊὰ βϑιρρονῖ (Πα 
ΔΌΓ ΠΟΥ οὗὨ Ρδὺ] ογ ποῖ." Βαΐ {Πδ ορίηϊοη οὗ ΟΠ τυ. 
8η4 Κσαυβα (γί οὗ 15 Πρ ΥΪγ (Πδὲ οὗ ϑο!οοίρ.) βθθπιϑ 
ἴο Ὀ6 [6 θ6βῖ ἰουηάεά. ᾿ 

1 σαπηοί δυΐ (ΠηΚ [πδ΄ (Π6 Ὠδχί νϑγβθ 18 οἰ βϑὶυ 
σοηηροίοα ΨΙΠ {{}18 ὈῪ 84 βογί οὐ ρᾶγδ 6] ϑη. Τῆι 
ΤΙΘΟΡΉΥ]. Ἔχρ δἰ ἢ8 ὩΘΑΓΙΥ 85 Ογγβοβί. μα ἀοῃθ [68 
ΡΓθοραάϊηρ : ἐγγόγγυδον λέγοντες, Πότε ἥξει τὰ ἄγαθα, 
καὶ ἕως πότε αἱ κακώσεις ; (ὅ66 430 (τγ5.) β 

Οπ {Πα οἰγουϊτηϑίαποθϑ δἰ υἀδα ἰο ὈγῪ {Π6 Αροϑιί16, 
866 [Π6 ραᾳ58ᾶρ68 ἴη (6 ΟΙά ᾿Γεβίδιηθηϊ δηὰ {π6 (οι- 
τηθηίδίογϑ 'ῃ ἰΙοο. Οτ {68 ΠΘΓΥ Βουρβηίβ 866 [Π6 ῃοίδ 
οἵ Μδοκη... 

10. ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀχοθρευτοῦι. Μοβῖ (οιηηγθη- 
ἰδίογβ ψουϊά υπάογϑίδηἀ ὈΥ τοῦ ὀλεθρ. {πΠ6 δῆρεὶ οὗ 
ἀφϑῖῃ, ο4116 8 ὈΥ ἐδ 26 ν8 δαιθιμδθὶ. Βυΐ (ἢ 8 δίουγ 
{Π10 15 ἠοῖ ΔργΘΟ8Ό]6 ο {Π6 δοσουηΐ ἴῃ 1η6 ΟἸΪά [68- 
ἰδιηθδηΐ ; δηά ἴδ ψου]ὰ ἴΔΚ6 (ἢ 6 ΘΧργαββίοῃ ἀπώλοντο 

. ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ ἃ8 ἃ μἰδοηδϑη) Ὁ ἀπώλοντο. ὙΕΓ1 
ἦο ποῖ 866 ΠΟΥ͂ ἃ ρ]θοηδϑίη σδῇ ἤθγα ὃ6 νν6}} ᾿ππᾶριηθά, 
δηά 1 πουϊά {ποτοίοσα υηάογϑίαπα ἴἢθ86 ψογάβ οὗ 
{π6 ἀαδβίγογίηρ δῆρο], πδῃΊΕ υ, οὗ ἀεαΐξὴ, 80 οἴζοη τηθη- 
ιἰομοά ἰη ἴῃς ΟΪὰ Ταβίδιμθηι. ἢ οβοη. δηὰ Κγαυβθ 
(πῖηῖκ (ηδὺ 45 1Π6 ρέασιιε 18 ἜἘϑρθο Δ } Υ πιϑηϊτ οηθά, (ἢ6 
ὄλοθρ. τηυϑδὲ Ὀ6 υηἀοΓβίοοα 88 8814 οὗἁ 10 ΟΥ̓ ρΡΓΟβορο- 
Ραΐᾶ: ἃ8 8. 28, 40. Ἐχοά. 12, 28. ΓΤ ϑ8ερί. 
ὁ ὀλόθρευος. Απάὰ {᾿)|6 8416 ρτοβοροροβθίβ, {6 ὺῪ οὔ- 

Ἐ 80 Ο τοί, : ““ Δεῖ τηο8 εδὲ )υάϊοἷα δι τ ΒΡΈΙοΣ Ἔχδοαυΐ, αἱ 
γἱ οτα οϑὲ ὃ ϑϑση. 94, 16. αὶ Κίηρβ 19, 88. 165. δ, 6. δἷς οἵ Ὀθῃθ- 
βοῖδ φυκπβάδπι μεν ΑὭρο]οθ ἀἰβρθηβαῖ, Φο᾽. 8,4. ἈπρΈΪυ5 ὀλοθρευτὴς, 
δῖ ὁ ὀλοθρεύων, δ. 11, 98. οἵ ϑὅδρ. 18, 44 δι 25." Απὰ 1 ρυτῆ, : 
“«Μαῖοβ Αηρεῖοβ 7υάεεὶ νοσαηῖ Δηβείος πιῦϑπ, ὀλοθρευτὰς᾽ Ὀοποθ, 
“Δηφεῖοβ ὙΥγῶ, λειτουργικοὺς. ΑἸ]υαΐς ἢ. 1. δά ποιϊοῃειη Φυάεονυπι 
ἀκ βηρεῖο πιογιϊβ, ϑαμιαεὶ ἰΐ8 ἀϊείο, συὶ τηογίεππι Δβογθαηϊ αὐτὰ Ποη 
φοηδῖδϊ 46 οδιιϑὰ αἰἰᾳυὰ νἱοϊεηιὰ ποιὰ εἴ ογἀϊπατίβ, εἴ ον] ἀθη τὶ ρεπογο 
τοογιΐϊθ.Ό Αροβίο]ιιϑ Ὠοΐοϑ εἴ εννίθηϊεβ τηοσι8 πηρχῖο8 τηθηγοσγαῖ, 56 Ὁ- 
Ρεηίεβ, Ῥεβίειῃ. νυ. 8, 9. 8 ἰοαυϊίαν ἀδ ςοχηταιηὶ ζΘΉΘΓΕ το Γ8 χὰ 
Ρογίϊι τοία ἰαγῦβ ᾿ηυγηνυγδηίίυτα, Νά. 14. ἰηῖτα 40 δῆηοβ8. Ῥετγί- 
666 εοδ ἀἰϊοὶϊ ὑπὸ τοῦ ὁλοθρευτοῦ, ἃ τιᾶρῃο ἰδῖο Ὠἰβρεταϊΐοτεα, Δηβεία 

“ποτίϊδ." 8556 80 ἴδιο ᾿ῃηϑίγυοι να ἠοῖε οὗ δοβοεί(:. 
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δεῖνα, δ βοιῃηοίπι65 δεουθοὰ το Πρηϊπίηρ. ὙΠῚ8 ἢο- 
ἴση, ΒΟΎΟΨΟΓ, δΟΟΏ18 (0 πιὸ ΨΕΓΥ ΦΧΟΘΡΕΟΏΔΌΙΕ. 
ΤὨα ρτίῃςίρ]ο, ᾿ηάοεοά, 15 ἴοο οἴη ᾿πἰγοάυςοαά ὈΥ ΟὟΓ 
τοσθηΐ Οοιπτηεῃίδίογβ, δη ἔσσῃ ραγί οὗ ἃ δυεενε ὈΥ 
ψϊςἢ (ἢ ἰγυτῇ 8 δὸ ἀξέμέφα, ἐοιςενοά, δῃὰ ἐςρίαϊπεά 
αιυαν ὈΥ οτἰτἰοαὶ δηά τηδιϊοδϊ λοοσιιδ-Ροοι, τῃδὶ 
{||6 οὐ ποεμίηρ βίδδίς τοδῖηβ. 4.5 ἴο ᾿ρῃτηηρ 
Ρείης ρΡογβοηιῆρα, {παι 18 τπρογεῖν ἴῃ ΠΙΡὮΪγ ροςαςδὶ 
ἀϊοιϊοη. Βιυΐ βυςῖ δχϑπιρὶεβ οἱ ̓ γγίς θοϊ ἀῃθεβ δγὲ 
νεγὺ ἀἰδγοης ἴγοπι οχργοβδίοηβ ψΠιοἢ οσςγ ἴῃ ρμΪδίη 
Ῥτοβθ, δηά νοι ἐπογεΐίοσα δάπιϊ οἵ πο οἵπεγ ἴπδὴ 
16 μ]αίη δηά {τ γαὶ δοῆβθ. [{ 18 ψ6}} γϑιπαγκεα ὮΥῪ 
Οτο Ως, (Ὠδι {Π|6 ἀεσέγονίης απ ρεὶ ἴῃ Εχοά. 12, 23. ἰ5 
δ: ΠΥ οα] οἀ ὁ ὁλοθρευτὴς. 

11. ταῦτα δὲ πάντα---νουὐθεσίαν ἡμεον. ΤὭσδα ψΟΓΩδ 
δῖ 8 γεροιἰοη, ἰπουρσῇ τ ἢ σγαδῖογ ρεσγερὶ ΟΘΌ Υ δπὰ 
δχδοίῃθββ, οὐ [6 δαιηοηϊίοῃ δἱ νϑγ. θ. (ῇοθγα 566 
16 ποῖ.) 

ΤΊιο γοδάϊηρ τυπικῶς 18 ἃ [Ἴ6Γ6 9088. 
 Πδα (86 Αροβί!ε βᾶγὺ5 [686 (πΐηρβ ᾿δρροηθα [Ὸγ 

οὐν' Δἀτηοη!ίοη, Ὧδ τηιιδῖ ποῖ ὃ6 ψελν ἘαιεῚ 85 Ἰηϊ6η6- 
ἱηρ ἰο σοηῆηα 1ἰ ἰο {μ6 Οὐγένέῤῥαπδ. ϑδυσῇ ΘΧδιΡ 68 
(α8 Μδείη. οὔϑεγνθ) ψθΓῈ τπηϑδηϊ ἴον 411 δυσσθοιίϊηρ' 

πογδίίοηϑ 0 βῃουϊ ἃ ἴανα δὴν Κπονθάρε οὗ {Ποὶτγ 
ἰϑίογυ. ὅδ66 [ἢ6 Ὠοΐα οῃ νϑγ. ὅ. ΟἹ νουθεσία (τ ἢ ]ςἢ 

15. ΗεἰἸοη ἰδεῖς] ἔοσς 1Π6 τογὰ οἰορδης ασθθκ ἰσγπὶ 
φουθετησις) 866 ϑ'οἢ]ϊ. [,6Χ. 

11. τὰ τέλη τῶν αἰώνων. ΤΠ ΘΧΡΓΘΟΒβίοη 5 νῈ 
ὈΠΏΑΡΡΙΥ τοηαογοα ἢ οὖν (Οπιπιοη ψεγϑίοῃ, “ δηάβ 
οὔ {Πα νοι]ά ;᾿" 88 ἢ δὲ. δὰ δά πηδδηϊ ἴο δαπηοῃ δὴ 
Ποῖ {πα τῃ6 ψοτὶ ἃ νν88 ΠΟΘΓ 1.9 σοηῃοσἰιιδίοη.Σ Εὸσγ 
ΔΙΕουρ ἢ [18 Ποίίοη 18 σουηϊοηδηςοα ΌΥ 8]] (}16 δἢ- 
ἐἰδηΐ (ὐοιηπιοηίδίογβ, Δη ἃ ΠΔῺΥ ΠΟΘ ΘΓΏΒ, γαῖ ᾿ξ ΒΘΕΠῚΒ 
ἴα Γοβὲ ο ΠΟ ἰοιιπάδίίοη, δηα [Π6 ΘΓΓΟΥ ἅΓΟ86 διῃοηρ 
{πΠ6 δηι!θη(8 ἴτοπι {πεῖν ἱπηρογίθοϊ δοσυᾶϊαΐδηος νΠι 
γεν δ 1 ογαίυγα δηὰ δηϊαυϊθβ. [ἰ 188, 1 τδϊμκ, 
ὈαΘη 58(ἰβίδο(ογν δον Ὁγ ΓΊρ εἶ, δηὰ δοποοέίς.; 

4 80 Βρ.Ῥεδῖοε γἰρ πε οὔϑεγνεβ, (παῖ “ (ΐδ ἰθ ποὲ 8ι. Ῥαυϊο πορλπὶ 
ἴῃ; ; ἴον ᾿ς οἷά ποῖ ἱπηιδρίπε {παι 16 ἐπὰ οὗἉ {ἴν6 ὑγοσγκὶ νγῶϑ δῖ πδη, 
88 80π168 (οιπιπεπιδίογθ ανε, πηυο ἢ ἴ0 νΪ5 ργε)υαίοό, ϑυρμρυδοα." ἢ 
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{παῖ {Π͵πΓὰ 18 δὴ δ᾽] υϑίοη ἰο {π6 96 ͵ϑῃ τηοάς οὗ σοπι- 
Ρυζπηρ (ἢ 6 γοῦγβ οὗ ἴῃ 6 ἀιπγαίίοη οὗ [6 ψοῦϊά. Νον 
ἴΠ6 ν τηδίπιδιπρα ἰῃαὶ Θ000 γϑᾶγϑ γα ἴο ἔόγῃ 18 ἀὰ- 
γατιοῦ ; ἀἰν!ϊηρ (6 ψἤο]6 ᾿ηΐο (ἤγεο ρογῖοάβ: 1. [6 
δγὰ ὑείογο (Π6 ἰανν, {πΠ6 Ῥαιγίδγομαὶ ; 4. {πδ΄ οὗ 1ῃ6 
Μοϑαῖο ᾿ιβρϑηϑδίίοη : 8. ἐῃ6 Ενδηροίϊοαὶ, ον {παΐ οὗ 
τὴ6. Μεδβίδῃ, ΝΣ Θ . 866 Ταγρ. Ηἰογ. οἡ Οδηββ. 
9,18. ΙοοΚα {μη Κ5 αἰὼν τᾶν ἀδηοίθ ἃ σοί ἀΘγα Ὁ] 8 
Ἰεπρῖῃ οΥ̓ ἐἰλ6 ῥαββίηρ ὕῃ 6 Γ ΒΟ 6 0Π6 ΓΟΙΊΔΓΚΑΡ]6 
αἰϑραηϑβαίίοῃ. 

“ΓΏυ8 (ἢς τέλη τῶν αἰώνων ἀορηοίοά ἢ ἰα8ὲ οὗ (ἢ 
Φον βῇ δρθ8, {Π6 {ἱππη65 οὗ (ἢ6 Νὸν Οονοπδηΐξ, (ἢ δ 
Ρογιοά δος ψθϊοῆ ἢ πον ἰᾶὺν οὐ [Ὀσίῃοῦ γονοϊδίϊοη 
ψουϊά ΡῈ τηδάς ὃν Οοά, {πῸ 148. ἀἸβρβθηβαίοη οἵ Οοά 
ἰο πιδη, (8 ||6ἀ αἱ ἐσχαταὶ ἡμεραὶ δῃᾷ οἱ καίροι ἔσχατοι 
1η Αςῖϑ 2,17. 2 Τί. 8,1. Ηδῦτ. 1, 2. 1Ρεῖί.1, ὅ ἂς 
20., δΔηἀ πλήρωμα τοῦ χρόνου ΟΥ τῶν καιρῶν Ἰὴ (ὅΔ]. 4, 4: 
Ἐρδαδβ. 1,10. 
ΤῊ Αρονα 86η86 [88 Ὀ66ῃ 5διἰϑίδοίοσι νυ Θϑίβ Ὁ} 5ῃ6α 

Ὀγ (ἴεὶ!.,. αἄτοῖ., Τάρσῶι., δεδοειίρ., ΟΙοαν., Ὑ)ο! , 2. 
(λρ6}}., Ραγϑυβ, [οςοΚο, Υιέῦγ, ἤδάγοθ," δηά Εοβθῃ. 

12. ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέση, ““ ἰοΐ 
ἴμπκ (ῃὨογοίογο {πδὶ ἐλέη κοί ἣθ βἰδηάθι!,᾽" 1. 6. ΗΓ), ΟΣ 

Ὁ δε ννεϊϊ γετοδγκϑ : ““ ον ἴοηρ; (8 ἀρ6 ννὰβ (0 οοπίϊηιια, 81. 
Ῥδὺὶ ππάεγίαϊοβ ποῖ (ο Ἰδοῦ; δηὰ {ἰπεγείογα νγὲ ἰθαγῃ οί ΠΙ ἢ ρ; [ἸῸΠ] 
αν σοπροοσγηίηρ [6 (ἰπγ6 να 06 νον] 8.}}} πᾶν δὴ εῃά. [8 
ΗςὮγ. 1, 2. ΟΠ γ18. 18 βαϊά ἴῃ {Π6 βᾶτηε 8686 ἴ0 ἢδνα δρρθογεὰ ἐπ᾽ ἐσ- 
ἄτων ἡμέρων, ἀπ ἴῃ Ηδρτ, 9, 96. 51. ῬΔῺΪ δρβακθ οὗ (ῃγίϑ 
ἔπε τηϑηϊεδίεἀ ἐπὶ τῇ συντελείᾳ αἰώνων ; ὈΟ( ΨΥ ΠΙΟἢ ῬΏΓΑΒ6Β, 88 
νν6}} δ (ἢἷ5 ἰη ἢ τοχῖ, γοϊαΐα ποῖ ἴο ἴπϑ δηΐ οὔ 8 νοῦ, ἵμιῖ το (ἢ 8 
ΡΟ ἰης ἃ1ε8 Ὀοΐηρ, ἐπάδά. ἷ παᾶνὰ {πογεΐοσε ὄχργθεθαα (6 ρμβ8- 
888, “ Ὁμὴη Μοῦ (ἢς ἰαϑῖ ἀρὲ ἰβ οοῃε. Βεΐογα 11]εᾶν (6 Ποδα ἱ 
νου] οὔϑογνο, (παῖ [ΠΟΣα 6 ἃ αἰ Έγοησα ἴῃ ἴΠ6 Νανν Τοβίδιηοηϊ ὃ6- 
ἴνδϑη τέλος οΥΓἩ συντέλεια αἰώνων, δΔηὰ αἱῶνος ; ὉΓ συντέλεια αἰώ- 
γνὼν δἰ ηΐδεβ δ 1 μανα ἐχρίαϊηεα ἰξ ἀῦονε; Ὀυΐϊ συντέλεια αἰῶνϑθε 
(ν ΐοἢ τὸ πιϑεῖ νυ ἱιἢ ἴῃ Μαῖῖ. 44, 8. δηὰ 48, 20.) ϑεδίῃθ ἴο ϑ ΙΗ 
δα ἐπα οὗ {παΐ ἀρὰ ἴῃ ψῃϊεῖ μα ῃοῸ βρακα ἴῃδθη ἰἰνεά, ἱ. 6. (ῃ6 εῃὰ 

᾿οὗἴἽ (πὲ ννογ] .᾿" ΕἾΝ Ἰοαγπθα Ῥγεϊαία 18, 1 οσὐποοῖνο, τσ ἢϊ ἢ γοηάοχ- 
ἴῃ, “16 ᾿αϑὲ ἀρε," ΟΥ ὥοπ. ϑομοεῖίρεῃ δηάδανουτϑ (0 δοσουηΐ 
«ἴον τῆς ρίαυγαὶ ἰῃ τέλη Δηἀ αἰώνων ἴἢιι8: ““ Ἐχίν μη αἴο8 ἀπογυῃ 
ΘΡΩΣΨ, 41ι8 86 ἑηνίοσθηι δἰτἱρεγιηῖ, ηἰτοίγαπι Βηΐθ γείενο, οἱ ἰηϊιΐα 
Νυνὶ Τεβίαπιεηιϊ. ΗΪδ τε ρογυ5 (ὰπο Ῥδυ] 8 εἰ Οὐτγηιϊ νῖνε- 
Βαηϊ, φυϊδυ9 Ν. Τ. δὰ βηδθηι νεγρεῦαῖ, Νονυτὰ γΘΓῸ 78πὶ ἰῃΣι} πὶ 
διιηδοτδὶ." ΒΒειῖ [Ὠ]8 δεειῃθ γε ἰδηοίδι. - 
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ἴῃ δοσορίδηοε ψἹ ἢ Οοά, νιΖ. (88 πηοβί (οπηπιθηίδίογε 
{πὲ Κ) ὉΥ 16 υβ6 οὗ {Π6 ΟΥΓΑΙΠΑΓΥ͂ πι68}8 οὗ στδϑοο, 
(Π6 βδογδιηθηίβ, ὅσ. 1 {ῃ]ηκ, πονονογ, ἢ ΟἾγγ- 
8οϑῖ. δηὰ ΤΠ οορἢΥ]., τΠδὶ ΘΓ 18 ἃ γεΐδεγθηςθ ἴο (ἢβ 
γοϊθῃάθά τελεῖοι, ἢ0 ψογο ῥγουὰ οὗ (ἤδῖγ ΒΌΡΘγΙΟγ 

ἰππονίβαχο, δηά [0 15 ργοῦδὈ!α {πᾶἴ ἸΏ 80 Θ ΠΥ ἀπά 
Ἰυχυνγίουδ ἃ ΟΥ̓ (6 (γι! δὴη8 ΦΓΘ ρΘΠΟΓΑΙΪΥ ἴοο 8ῖἵ- 

δι αὐ ποῖ ἐπουρὶ οὗ (Βείδειδη απ ΠΥ. 
ὙΒΘοργ]. οἡ τ τ15ὲ οὗ δοκεῖν (τ εεῖ δδα ΒΘ εΏ ΟΥ̓ 

βοπια ἰπουψῆϊΐ ΠΙΞΟ  θΙδΙ, οὔϑογνθϑ, ἐπδί 1ἴ ΠΙηΐΣ 
{Π6Υ ἀο ποῖ γεαέΐν 5 διδηά, οΥ δἱ ἰϑϑδῖ, 1 {Πθὶγ βίδηδ- 
ἴηρ Ὀ6 δεσοιηρδηιθα ψἱ 1} δγγορβδῆςα, δαϑΥ ψου]α θῈ 
ἐΠ6ὲν [4]. 

Βγ πίπτειν ἰΒ τηρδηΐ, ποῖ 80 τῃυοΐ ““ [8]] Ιηΐο 58ϊη 
δηὰ Πε}}᾽" (65 Ηδγάγν Ὄδχρὶδιῃβ) 85 “" [8}] ἔγσγοπι στϑδςς 
δηΐ 8 βίδίο οἵ βαϊνδίίοη," δηᾶ τπογοίογο ἔδιϊ οὐ διΐδιη- 
ἡῃρ᾽ βαϊνδίίοῃ.. ᾿ 

18. πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος. 
ΤΠ6 οοππεχίοη ἤθγα 18 ποῖ ΝΟΥ ΟὈνίου ; δά, 85 5υςῖ, 
11 ἰ8 ναγιου δὶ Υ ἐγασθὰ. Βυ Ἰ)οάάν. 88 : “[ζ 15 ἴγτιε 
ἱπάορά, δηὰ ἴἰ 18 4 πιδίίογ οὗ στοδί Ἴοιηΐογὶ δηὰ 
18 ΚΙ] η 688 ἰο γοῆθδοϊ προη.᾽ Τίν5, πον νογ, 15 νΟΓΥ 
Ἰηδγιβοῖδὶ δηὰ υηϑδι5ἰδοίογυ. ὙΤῦ8 σοπποχίοῃ 18 ἰδ κὶ 
ἄον ἴῃ ἃ ΝΘΓῪ πηδϑίΟΥΪΥ ΠΊΔΠΠΘΓ ὈΥ ΟΠ γγβοϑῖ., δά 
ἴγογῃ ἢϊαι ὉῪ Ϊ ΠΘοΟρΡἢγ]., 85 (ο] ον 8 : Ἦσαν δὲ πολλοὺς 
ὑπενεγκόντες ἤδη πειρασμοὺς, ἵνα μὴ λέγωσι, Τί ἡμᾶς ἐκ- 
φοβεῖς ; Πολλοὺς γὰρ ὑπομείναντες πειρασμοὺς οὐ πεκταῖ- 
ἐν τῆ φησὶν, ὅτι οὐκ ἐρνοαμαι ὑμᾶς οἰ γρ τῦΣ εἰ μὴ 

ἐκρὸς καὶ σύμμετρος" ἀνθραΐπινον γὰρ παντα χοὺ ὲ 
ἈρΡ ας Ανδίμηις Μἰπιδοῖ! οὗ χε ἀκι ἢ σεῖς, εὐ Ἵμς 
ΝΟΥ ΨῈ}] ἐχρί δ πθα {Π6 ραβϑβαρθ. Ηδ σιν ποίίςαβ, 
[δι {Π6ΓΘ 18 ἤ6 ΓΘ 8η δῃιοἱραίιοη οἵ δὴ οδ)]θοίίοη. Ὑοὶ, 
[{ἢϊηκ, ἢ6 ἰακ68 ἴοο σοηῆηεά ἃ νίενν οὗ [)6 Αροβε!ο 8 
τηθδηΐϊηρ, ΤΠ Θη ἢδ6 ΒΌρΡΡροθθ8 ἴῃδί 16 ν  ογὰβ ΟἿΪΥ Γα- 
Ἰλία ἴο 1π6 ρδγί:οραίιοη ἴῃ ἀπ ἰἀο]-ἔδαβίβ ; 4. ἀ. 
ΦΒυῖ ΒΓΕ ΜΘ ΔΓΘ ἰγοδν δηουρὶ παιθὰ ψἱϊπουϊ 
{ποῦ Ὀδίηρ δὴν οσοϑδίοῃ, ὈῪ {ΓΙ ΕΓ Ὠοη-Ποιρ]!- 
8Π66, ἴο ἸΠΟΓΘΑ86 ἴἢ6 ὈΠΓΘΓΏ659 οὗ ἢοαί θη ρϑῦβθοιι:- 

᾿ς αὶ Τὶο ἰάϊοια ἰδ νεςὶ] ἡ πιογαιϑα ν Οδίακος αϑὰ αὐτοί. 
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ἰοη." Το 88π|6 νίον οὗ 1Π6 βυθ)]θοὶ 15 4'βδο ἰδκϑη 
ΡΥ βοίηα διηϊηθηΐ (ὐοιηπηθπίδίογθ, 88 ΥΒΙΌΥ δηά 
Μαςοκηῖρδί. ι 

Οὐδογβ υηάἀογϑίδης {}}}8 οὗ αὐθρέοίίοηδ. Ἐον [ῃ6 νᾶ- 
τίου Οἵ ᾿η ογρσοίδίοῃϑ ἴ πιιιϑὲ γα {Π6 γοδάδθγ ἴοὸ 
Ῥοϊο, Υοϊ!ῦ, ἄς. Τἢο οἢοΥ ἔλυε οὗ αἷὲ οὗ ἴθ 18, 
(παι ἐπαν ἃγε ἴοο σοηῇποθα, 1[ σοποεῖνα Πδὲ {Π6 σει- 
ρασ. 88 τησδηΐ Ὀγ (6 Αροβίῖα ἴο γεΐϑσ ἰο τυλαέευον 
οου!ά ἐεπιρὶ (ΓΙ ΒΕΔ }8 ἰο ἔογβακο {πο ὶγ (δ ἢ δα 8116.- 
σίδηςα ἴο (πεῖς ᾿ογὰ δηα δανίουγ, ψ μοίβογ ἴῃ 5384. 
ἄθῃ δἰίδοκβ οἵ ορϑῆ ρεγββουζοης ΟΥ {1Π6 ρογραίυδὶ, 
Ὀυΐ ποὶ 1688 ἑογτιἀαθίο, οἴἴδοϊδ οἵ μαϊγοα δηά 1}} ψ}}}, 
δα (ῃ6 ἰαίοηΐ, θυΐ ποῖα ἀδηρσογουβ, βαρρίηρ οὗ {Π61Γ 
ῬΓΙΏΟΙΡ 68 ὈΥ 766 Γ8 δηὰ ἀθγιβίοῃ ; δηἀ ]δϑίϊγ, {ἢ 6 {για }5 
οὗ (μδὲγ νἱγίῃε ὈῪ {Π|6 πιδηγ ἰθιηρίδε! 8 ἴο δα ψῃ οι 
30 ὈῬΓΟΝΘΓΌΙΆΠΙΥ 1ΠἸΠΊΟΓΔ] 8 ρ͵Δ66 τη8ὲ ἤανα ΒῈρ}]16 4. 
ἼΓἤ686, δηἃ ΙὩΔΩΥ ΟΥΠΟΙ πειρασμοὶ, ᾿ηο]υἀϊηρσ (δαΐ 
ἴο ψἤοἢ (ῃ6 αῦονα (ὐομηπηθηΐδίογβ δαάνθγί, ὨΔΠΊΕΪΥ, 
οὗ αηάπι6 σοιῃρ!δησα ὈΥ ῥαγι οἰ ραίοα οἵ 14ο]- ἴδαϑ8.8, 
ΓΟΆΥ ΘΆ51}ν Ὀ6 Ππηδρίηθα, 

Το βυρροτγέ ἰπδπὶ υπϑν ϑυοῖ {|κ8 ἐγα ϑ οὗ {εὶς 
νἰγίαθ, τῇ6 Αροβίῖϊα ἢγβί γϑϊη 48. (ἤθαὶ (ῃδὲ {Π6]Ὸ 
ἰδηιρίδίϊοη 15 ΩΟ ΠΠΟΓΘ [ἤδη Ὠσπιηδη ὨδίιΓα 18 ΠΠΔ0]6 ἴο, 
Δῃα {Πογοΐογα 4016 ἰο Ὀθαᾶσ. ΤΠδ 86η86 οἵ ἀνθρωπ'.. ἰδ 
Γγοαιθης Ὀοῖῃ 1ηὴ δογιρίαΓα δηΐ τη (ἢ ΟἸαββίοαδὶ 
ψγίοτβ. ΤΊυ8 ΤΠΘορἢγ}. ἜΧρἑΔ1Π5 1 σύμμετρος. Απά 
ΘΟ] 6.58, σομηραγο8 Χϑη, (γτγ. 8,1, 40. ἀνθρωτίνα ἅμα 
τάνειν. ῬοϊγὉ. 1, 6, 1. ἀνθρωπίνῃ κακία" Δ ΕΒρΘΟΙΔ ΠΥ 
ΖΈΟΝ}. Ῥογβ. 708. ἀνθρώπεια δ᾽ ἂν τοι πήματ᾽ ἐντύχει 
βρωτοῖς. Το [Π686 1 464αἃ Τἤυογα. 8, 40, ὅ, 108. δηὰ 
ϑορῆοο 28. (οἹ. ὅ08.(ὡ (ἔα!]ρ. πέπονθα, Θησεῦ, 
δεινὰ, πρὸς κακοῖς κακὰς 68. τί γὰρ τὸ μεῖδον ἦ κατ᾽ 
ἄνθρωπον νοσεῖς ; 

ΤΏΘη, 88 ΤΒΘΟΡΥΪ. οὔβαγναβ, ἢ6 σοη5068 [ἢ δπὶ ὈῪ 
μιάάϊηρ ἤδη ἰοοκ ὕὉΡ υπίο (οὐ, ψίο 18 ἔφιἢξυ]," 
ν]Ζ. ἴο Π8 ργοιῃ868, δηα ψ}}} ἢδνϑῦ ἀθοαῖνβ.. 

Ἐ βοηλα τεοεηΐ [πίεγργείεσγβ, δη ἃ δυλοηρ (6566 56 ]θι18., [01] ον ηρ» 
). Οδρε6}}., πᾶνε δϑεὶρηῃβα ἴὸ πιστὸς ἴΠ6 86 η56 δεπίβπμε; Δρροδιηρ ἴο 
1 Οογ. 1, 9. 1 Τπαβα. δ, 44. 9 Τῇεβ5. 8, ὅ. 1 Ῥεῖ. 4, 19. Βυῖς τ} 5 
δΕΘΙῺ8 ἃ ζ»ΤΟΌΉ ε88 ἀπ ὈΠΙΡΘΓΓΑΏΔΌΪΕ τε βθ Εἴ, ΟΟη [Π6 δεη56 
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ΤΊια σορβέγυςσξοηῃ ὃς οὐκ ἐάσει 566 π|8 ἰο ὃ6 αἰοείολὶ 
δηὰὶ Ηο]]οηϊδΕ! δ] ἴοε καὶ οὐκ ἐάσει ; καὶ Ὀοϊηρ (Δ Κα6η ἴῃ 
{6 δοῆβε ἑπασριμοΐαϑ. Αἱ ὃ δύνασθε ἴῃογα 15 Δῃ 6}11Ρ- 
518 ΟἰἴΠ6Γ οὗ πράγμα, οἵ μέρος, οἵ ἴῃ [|κΚε. Ὕπένεγκειν, 
ἴοο, τὶ Ὀ6 ΒΡ Ι16(ἱ ἔγοπι 1Π6 οοηῃίοχί, δηά {πδί 
(ἢ ἢ 15 τα Γ6) ἥγουι (ῃς (οἰ οσιης νογά8. ΤΒΘορῆγί. 
Ψ6}} οχρίαίηϑ8 : ““σαυβ6 παῖ ἴΠπ6 ταπιρίδιίοη 5[14}} θὲ 
Ῥιορογιοησα ἴο γουγ γθ8] εἰγεηρίῃ," οὟ οἶβα (85 ὃν 
(επιρίδιίοι '8β ργθδίθγ {ἴδῃ ΟἿ ρόΟΨΕΓ, Ὁη}685 ἢ6 ἢ 6 ]Ρ 
1.8), ““δχϑγὶ [18 Ἰηϊογροβιιἰοη ἴο Ὀὑτιίηρ ἰΐ ἴο 8ἢ ἰΒβι16 
ἴἢ ΟἿ ἀ6  νογϑησθ." 

18. ἀλλὰ ποιήσει σ. τ. π. κι τ. ἔ. “86 ν}}}, ἰορείπο 
ὙΠ {Π6 {ταὶ (υηΐο ψὨϊσοἢ ἢ6 παῖἢ Ρογ 64 υ5 ἴο δ6 
ἐχροβοά) τἴδκε δῃ ἔκβασιν," ἰ. 6. ἃ ὟΑΥ ουΐ, ἰ. 6. σοῦ- 
ἔγίνθ ἃ ΨΑΥ οὗ ἀεδἰδυεγαποο ἴτοτῃ ἰϊ. ὅο ΤΠΘΟΡΉγὶ, 
ἀπκαλλαγὴν. Ῥἢανογίη. ΘΧΡ [ΔΙ η8 [ἰ τὴν καῦσιν. δοι δου. 
(αἶαν πίδὴν (οιμιηθηϊδῖοῦβ) Γοπάογβ, “ ἦωπο ἐχι.ἢ΄ 
Βιυιΐ {Πϊ8 86:8 (ὯΓ [685 50 {4 0]6, ἀηὰ ἀοδα ποί οοῖ- 
τοοῦγ γοργοβοηΐ {Π6 βθηδ6 οὗἁὨ {ἢ6 τὴν, ΨὨΙΟΝ ἱπ {δ |8:. 
“ Ἦᾳδ ν}}} οοηίγῖνα {πε ([. 6. δυοσἢ 4) τηοάς ἐϊδὲ 5.2ἢ 
ἀεἰνοῦ υ5." 

18. τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν, ἰδ ἴον εἰς τὸ δύνασθαι 
ὑμᾶς. ΑΑἾΠ 686 ψογάβ {π᾿ Οοιηποηίδίογε σϑυ56] 6 βςὶν 
δία! 016, πα γοῆπε ἴοο ποῦ. ὍΤῆδ 86Π86 18 ΒΙ ΠΊΡΙΥ, 
4 1ῃδὶ ψὰ πιᾶγΥ, δἱ ἰθαϑῖ, Ὀ6 δυΐθ ἰο δα; (6 ὑσὶ (τ 

ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΙΥ δου εὰ ἴο ἔα τνοτὰ (τοῖ]. [89 Δῃ ἐσοοϊ θη ποῖδ; δαὶ τὰ 
δ πὲ8 ἯΪ| ΟἹ] μετγτηξ πὲ ἴο ἰωιγοάιοε πα ἐοἸϊουίπρ τεζωοσκ : 
“ ΚΙ 68 νοσαῖυν Ὦδι, 4ιι6 ἡοη δοϊθτ αἰοιΐε εἰ οομνεηι δ δἵοϊ, δοά 
εἰἰαιτιδὶ οὐ] ἀρεγίε ργομἰδοϊοηΐδ οὐ ραῖϊο ἐμ ογοοδϑεῦῖῖ, ἰὰ ἤδεϊα, 
ηυοΐ εὐ ἔδοεγε οοπβεηίδῃει) δὶ, ἰΐᾳ αἱ Ὠ0}} ὁχ ραγῖε οἤοῖο δυο 
ἀεεὶϊῖ, πες αυστηασιδη) ἰῃ 60, αυοά πηγεΓίϊο ἤεὸ 'π}ι Δ οἰδὶ ἃ Πδο βμοῆ- 
ἀεαὶῖ, ἀεει δῖ. Ῥγοασηκίδὶϊ δυίΐεωι Ὦευδ, ποδία ὦ ἰοηϊβιοηϊδυϑ δύλοι 
Ορδῦ; οἵ αὐχἰ! 1, 4υο ἔγει! οὐποία ροδδβίϊηι8 εδιΐπεσο. ἔχ 4.0 85. 
αὐ, δ Αἰ, ηυοά νἱγοθ Ὠοϑῖγαϑ ἜἌχοεάδϊ, εἴ ἱῃιο ει αθλ]6 δἱζ, 
ΠΟὈΪδ8 ἱτπυροηἱ μϑϑδιιγι! 6888. ϑεὰ οἰἰδῃηϑὶ ηυδ]5 ἰδιυἀ ἀρετίὲ εἰ εχ- 
Ῥγεβεὲ ΠΩ Ὀγοιη δίπδεῖ, αι [Ἀπηθη Π08 βεὶ δε ρ Θτδα δεβοϊ αἴθε 
Ὀοηὰ 6 νοςανἱῖ, Πὅθα 'ρμδοδ σὲ νὶ δῷ εὸ εχὶρὶι, πε] ποϊδβ ὉΒαΌΔΙΒ 
ἀδεῖῖ, θαι6 ποα οὐ ἱπιθεοὶ ταίο πὶ Ὠοδί πὶ ρμεεῖγα οἵ βαϊαῖε ἐχοίάεγε 
ρμϑιίδίυγ." 8.66 δ'οο ὙΠ ΓΌΥ διὰ ϑυϊοεῦ 4 ἼἼΠπεθ. Φ, 740. Ὀοιαγίάρε, 
ΠΟΙΏμαΓοΘ 6. 103, 18 ἃ 14., δηὰ οὔϑογνεβ, παῖ ἰΠογα ἀγα πιτθεῖ- 
ἰε66 μαϑολροῦ ἰῃ ν᾽ Βίο; οὐ Ἔποουγαροθ Ὠἷφ ρεῦρὶς ἴ9 Ὠορα [ὉΓ δΐδ 
ΡΙ δες 86 δεῖν ἴῃ μιεβϑίηςς (ἰΔηρογ8, 
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(οὐ ἀοαϑ ποΐ 866 ἢἰϊ ἰο αδέΐνεν" ὺ8 αἰίορείῃογ ουὲ ὀΐ 
10. ον ἴῃ (ἢ6 ζΟγΉΙΟΥ ολ56 ἔκβασις 18 ΔΡρΙ]: ο80]6, 
βίῃοο (ὑοα᾿ϑ [6]0Ρ ἴο βυρροῦί {τ|4}8 ἰδ 8 ἰο οὔγ ἀ6]1- 
νογδησα ουΐ οἵ ἰῃειη. δε (γγβοβῖ. δηὰ Ογίβϑῃ, ἃ8 
οοἀ ὕγ Με. Ναϊρυ. 
Τἢ6 νογά ὑπενεγκεῖν 15 ἃ βίΓΟΠρ' (6ΓΠ), δα 5 6ῃ 65 

[0 δεαν μρ πάθον. Νυτήθγοιιβ οχδηιρίθβ γα δα ἀποοᾶ 
Ὀγ εῖ5. οὗ {η6 ὑπερϑερεῖν, Ὀοϊῇ 1Π 118 ῬὮΥ 5168). 5656 
(Ον νοΐ ἐσαάς ἅτ βαϊὰ ἴο Ὀ6 ὈοΓΠ6) δηά [8 πηοίᾶ- 
Ῥδογίοαὶ, ὈῪῚ Ψ Ὠςἢ ἸΔθΟΌΓΒ, ἐΓΟΌ]65, 8 Κη θββ65, δῃά 
1Π6 ἰδ ροΓ5 οἵ τη θῇ 816 (ὁ 06 δηἀπγϑά. 

14. διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλαλα- 
τρείας. ΤΠ Ρ6β8ι (ομμηδηίδίοιῦβ ἃγα ἀργοοά {δὲ [6 
ΑΡροϑβῖ]6 ἀοϑβ ποῖ πιϑδῃ ἰο ὑϊ4 {ἰθ ἢν ἔγοιη 14] Δί γΥ 
[1861 (ϑἰπο6. οἵ ἐλαΐ πο ( γβιίδη σου]α 6 βυρροβοά 
ΒΌ11γ,) Ὀυΐ 411} δρργοχιμηϑίίοη ἕο ἰξ, οὐ ψῃδίανες 
σῆς ἄταν (ἤδη ονὸγ ἰῃογθῖο, δυιοῖ 45 ρα ςραίο 
ἴῃ ΙΔοἱ ἐξαβϑίβ, ν]]οῆ, 485 1 σουπιοηδησρα ἰαο]αίγυ, 
ρᾶγίοοϊς οὗ [1(5. πδίῃυγσθ. Τῆι {Π6 Αροβί!α γϑίῃγηβ 
ἴο {π6 800])6οἰ ἰΓοαἰοα οὗ δὲ ο. 8, πδῃγείν, {16 δαΐη 
οὗ Ἰάο] τηϑϑαὶ ; δηὰ βϑῆοννΊθ ἢν δ ἰἴἴ 18 ἰαν αι], δῇ 
μον δε υηϊάν Ὁ]. δα ἤγβι βϑῆονε (ῃδὲ 1Ὁ 18 οί ἂν. 
Ὼ] ἔοσ {πη ἰο δέ δἱ :ᾶ΄οἱ [ϑαβϑίβ ; δίησθ ἐλαέ 18 ἃ κΚιηά 
οὗ Ιἀοἰδῖσυ, 14.--24.: Ὀυ( (Παΐ 10 18 ἰανία! ἔοσ ἐῇδηη 
(ο οδὶ ἰμ6 ἤδβῇ τῃδὶ δα ὑὈδϑῃ 80 οἤδγθά, ψἤρη βο]ὰ 
ἴῃ ἐδ τηδυκοῦ δηὰ β6ῖ οἡ ρυϊνδίρ 14068, ὅ---3Ῥ.86, [ὴ 
ογάἄον ἴο δνίηςσο {ῃ6 ὨΘΟΘβϑιυ ἔοὸγ {ἢ}18 αὈϑ.0]ΠΏΘ ΠΟΘ ἔγΟΣΙ 
δι ορδίοῃ ἴῃ μραίμθῃ γἱ68, ἢ6 ἰαγ8 ἀονη {86 ροβῖ- 

(ἰοῦ, {πα΄ ὄνον βοῦς] ἔδαβε 18 8 Κηα οὐ ψογβἢρ, 
οὐ αϑϑοοίδίίοη ἰῇ {π6 ψουβῃιρρίηρ οὗ {πὸ ἀδιγ ἴοὸ 
ψ οβ6 Ποηοιγ {Π6 ἴδαϑι 15 ἰηϑιυ{6. Απά {18 
16 1:Ππϑἰγαΐθβ Ὀ.Ὺ ἐμοο οχαπιρῖθα, ΟἿ6 τἀ κθὴ ἔγοτῃ {Π6 
ΟΠ γίβειδη 1 ογ 8 δΌρρογ; (Π6 οἰἶοι, ἔγοτῃ {ἢ 580γ1-: 
Άσε8 οὗ {Π6 96 .Χ8 ; ἔγοηὴ νοῦ 6 δἵ νϑσγ, 40. ἄγαν 
ἔα σοῃοϊ βίου, (δαὶ ( τιβέϊαη5 0 ψόγα δοουβίοιηοα 
(ο δ6 Ρῥγοϑϑῃίΐ δἱ Ηθδίῃϑη βδοιτηςδὶ [δδβί8 6 Γ6 σοή- 

. βἰδεγθὰ ΕΥ̓ οὐδογ μϑδίμθῃβ 8ἃ8 Ῥθγβοηβ ἔδνοιιγαῦϊθ (Ὸ 

Ἐ ΤΠ ρδγίοἷα διόπερ '6, ἰ οοποεῖνα, ἱπάϊςαίίνο οὗἉ (ἰδ ἐγδῃδι(οη. 
66 1 ον. 8, 183. 8η4 14, 8. 

ΥΟΙ,. ΥὙἱ. ῶκ 
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τἢοῖν ἰἀοἰαίγου γε  σίοπ, ἴῃ [ἢ 6 δᾶτηδ τοῦ 88 ἰδοξθ 
ὙΠΟ ποῦο ὑγεβοεηΐ δἱ {Π6 βδογεὰῶ θαδίβ οὗ {Π6 (ἢ σὶ8- 
ἴδηβ, ἐμογοῦν ἀδοϊατοὰ ρυθ] οἷν {παὶ (πον Ὀεϊοηρσοά 
[ο [6 δοοϊοείγ οὗ (τ 8[14}5. 

δυςἢ 15 ἰῃ6 υἱὸν οὗ {Π͵6 βεορβ οἵ [μ6 Αροξίϊβ 1 10 
ΤΈΡΠΕΙ Ε ρΡϑγί οἵ ἰῆ6 σῃπδρίοσ [ἀκθη ὈΥῪ Πτἢ. δηὰ 
Κτδυδα ((γοπὶ Οτοβῦδοἢ δηά ἴῃ δοϑὲ οἵ [Π6 δαδαγὶν 
Οοιτηεηίδίοῦβ),, Ποῖ 18 σοπῆγπιεαὰ ὮγΥ (Ἰγγϑοϑῖ., 
ὙΒΠΘοΟρὮΥ]., δηὰ {πῸ οἵδοῦ Οτροκ (οπιτηθηίδίογϑ. 

16. 16 Αροβίία ρτγεΐδοθβ 8 γοηδγκβ τ] δὴ 6Χ- 
Ῥτγεβδβίοη ψὨίοῖ, 88 ΤΠθορθν]. οὔϑογνος, καταλεαίφει 
τὸ τραχὺ τοῦ λόγου, καὶ αὐτοὺς τοὺς ὑπευθύνους κριτὰς κα- 
θέξει. εἴ 15 αἷδοὸ οὐβογνοὰ ὃὈγν ΤἬΏΘΟΡὮΥ]., πᾶς {π6 
πογάβ κρίνετε ὑμεῖς ὅ φημι ᾿Ἰηἀτϊοαῖα (ἢ6. ΔΡοΒβι]6᾽ Β σε ]!- 
δΏ(Θ ΟἿ [18 ΟΥ̓ ΓΟΔΒΟΠΙΉ8, 88 [06 ἀπ ΟΟὨν ΠΟΙΠΩ͂ ; 
δηὐ ἰἢς κρίνετε ἰΠΡ}168 (δι ἢ 6 ἀ6β'γθβ πο οέλεγ' ἡ ρ65 
οἵ {πεῖς ἰγυϊτῇ δὰ γοδϑοηδυ!θηθϑθ. Ἦν ΠῚ (181 νου]ὰ 
σοΙπραγ 1886 Ῥτγείϑιοσυ αἷοῖ οἵ Ῥγιίῃαρογδβθβ, ἀείσω 
συνέτοις. 

16. τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, ἄς. [Ιη 
ἱηίεγργθιηρ [Π18 ν6Γβ6, {15,1 {πΠ1ηΚ| οὐ ̓ πη)ροτίδησε ἴο 
ΚδοΡ ἰῇ νίονν {Π6 ρμορωΐαν' σαφεῖ οὗὁἨ 106 ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟΏΒ, 
ἉΌΙΟἢ, 18 Ρογο ρΡ᾿ 0]6 τη τἢ6 ἀπαοοίμέλδοη ἴῃ ἢ ἔγϑί 
αἶδιιδθ, δὰ θδρεοῖδ!γ ἴ (ἢ 6 τι156 οὗ (6 νοῦ βυϊθβίδῃ- 
ἔνα ἔον δοῆϊα οἶϊεγ νογί, βυς ἢ 88 {Π6 σοπίαχί πγιϑὲ 
ευρχεοοί. Ηδά ουῦ Βοπιδῦ (δίμοϊ!ς Ὀγθίἤγθῃ θοόγηθ 
{818 ἴῃ τοὶπά, (ΠΟῪ σουϊά ποῖ “ἢδνα ἐδ ΐίθη πο {Π8 
ΟΙΤΟΓ ΠΥ ἤδνα ἀο0η6, οὗἉ δ ΡΡοβὶπρ {π6 Γᾶ] ργθβθῆοθ 
οὗ τ1Π6 ὈΟΑΥῪ δηὰ δ]οοά οὗ (Ὠγῖϑιὶ ἰη (Π6 Εὐοβδαγίβί. 

Οη ἰδ 86η86 οἵ τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας, ΓΤΌΏΩΣΙ ὈῚ9 
(οιημπηδηίδίοιβϑ 8.0 ἢοΐ αὐ ἀργοοά. (866 Ροίΐο, 
γνοϊ, δηὰ οἵιογβ)ὺ Τῆς Ὀδ6βῖ (ὐοτηπχοηῃίδίογβ, ίοσ {8 
δεῖ σθηζυγΥ, ἃΓ6 οἵ σρίπίοη {πδῖ 1ἰ βίδηβ ἴογ. τὸ σοτή- 
ιον εὐλογητὸν, ΟΥ εὐλογήμενον, “ἴΠ6 ΟΡ ἴον ν Βιοἢ τὸ 

Τοΐωυγη ἰΠδηΚ8 ἰο Οοα;,᾽ οσὐ "“ονοσ νῃϊοῇ," ὅς. ΤΏ], 
ἔθου (Πηΐκ, ᾿γ88 ΔΏ 804] τιοάθ οἵ δχργοβϑϑίοι ἰο ἀ6-: 
ῃοίθ {πΠ6 Ὀμελαγέδέ, δὰ δἀορίθα ἕγοιῃ σαί νὰ5 σα] οα 
{Π6 οσὺρ οἵ Ὀ]Θβϑίηρ ἘΠ Ιη {Π6 Ῥαβοθαὶ ἔθαϑί ; δῃά τἢ6 

Ὁ Φ ΟΥ̓ τὸ υδὸ οὗ τῆΐθ ἴογαι Ἡο(οἰεἶη αὐάσοδβ ηιογοῦθ (ἸΔ5510Α] 
εἰϊδιΐομδ. ᾿ ᾿ 
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ὰρΡ, {ΠῸῪ βᾶν, 88 880 |ῆ6 4, ΟΥ σοηβοοιδίρα ὉΥ͂ 
{παδηκΚϑρίνίηρσ. ὙΤἢϊ5 ἱπίθγργοίδίίοη 18 τὰς ἢ οοὶ- 
ἢγιιδα ὈγῚ ἰῃ6 ἘδΙΠΕΓΒ πὰ, 8η1|6η0 (οΙΠ τη ΘηζδίοΥβ. 
Ὸ (γγϑβοβί. : ποτήριον εὐλογίας ἐκάλεσεν, ἐπειδὰν αὐτὸ 
μετὰ χεῖρας ἔχοντες" οὕτως αὐτὸν ἀνυμνοῦμεν, θαυμάξϑον- 
τες ἐκπληττόμενοι τῆς ἀφάτου δωρέας, εὐλογοῦντες ὅτι 
καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐξέχειν. ΑὨὰ «ἃ ᾿{π|6 Ὀδίοτο : εὐλογίαν 
ὅταν εἴπω πάντα ἀναπτύσσω τὸν τῆς εὐεργεσίας τοῦ θεοῦ 
θήσαυρον, καὶ τών μεγαλών ἑκείνων ἀναμιμνήσκω δωρεῶν" 
καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς ἐπιλέγοντες τῷ ποτηρίῳ τὰς ἀφάτους 
εὐεῤγεσίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅσων ἀπολελαύκαμεν, οὕτως αὐτὸ 
προσάγομεν καὶ κοινωνοῦμεν, εὐχαριστοῦντες ὅτι τῆς πλάνης 
ἀπήλλαξε τὸ τῶν ἀνθρώπων 1 Αῃηᾶ 80 Τ ΠΙΘΟΡΊΙΥΙ. 

Βυΐ, ἰο Ρτοοδθᾶ ἴο σοηβιἀδγ [6 56η86 οὗ ὃ εὐλογοῦ- 
μεν, ΟἹ {Π|8 {πΠ6 τηοάογῃ (ΟὐὈἰμμηδηΐϊαίοσβ ἃ Ὡοΐ 
ρτθθα, τίου ἰὩἰδγργοίδίοηβ, ἢ ΤΏΟΓΘ ΟΓ 688 
οἵ (γυτῆ, ΠΔΥ 6 ́ 56θη ἀοιδ]θ ἴῃ ῬΌ]6. 1 οδῇ οἠΪυ 
δάνογι ἴο ἔτῦο ὙὮΙΟΝ ἃγα [Π6 πιοϑὲ ργοῦδθΐθ. 1. ΤὭδι 
οὗ ΠΙΔΏΥ ΘΑΓΥ͂ πισάογῃ Οοιητηδηίδίογβ (ΘΒρΘ ΟΠ} Υ {Π68 
Ἐπ Βἢ ποη-Ποηΐογ 5.5), ΡΊ8ς., (αἰνίη, ΒοΖα, (ἴδ: 
Κογ, δπὰ οἵποῖβ, ψῇο Θχρὶδῖπ, “ ΒΟ Ὗ ὈΥ ΠΟΙγ 
ΒΟΪΘΙΏΠ ὈΓΑΥΘΓ, σοηπβθοαίθ ἴο ἃ βδοι θα υ86. ΔΑπά 
(ἢ18 1Ἰησγργοίδίίοι! 159 ἁἀορίοα Ὀγν Ἰ)οάαγ! ἦρα, Ψῆο Γ6- 
ΤῊ Δ1Κ5, (ἢδι ““(ἢδϊ 15 881 ἴο 6 6586 ψῃϊοῇ 18 868 
δρατγί [0 8 β8δ.τϑα ι186 (88 ἀὑθηῃ. 2, 8. αηα ἔχ. 20, 1].), 
Δ οὐ ψῇἤϊοϊ [6 ὈΪοβϑίηρ οὐ οὐ 18 βϑἰθιλ νυ ἰη- 
νοκοα." Βυῖ τ 18 18 ΘΠ ΓΙ ΓΟΙΥ ἀπϑυρρογίοα ὈΥ͂ ΔΏΥ 8η- 
τΘηΐ ΔῈ} {ΠΟΓΙΕΥ͂, 8 ἃ 566 Π18 00 Παγβἢ Δ Δρρ]ιοαίοη ΟΥ̓ 
1Π6 νοτγά ἰο θ6 δάπη1851816. ΤΠ Ὀ6βὲ ουπη 64 ᾿ΠΈΘΓΡΓΘ- 
(Αἰίοη ΔρΡρθᾶγβ ἴο ὃ6 τΠπαὶ οἵὗἁἨ (ἢγυϑβοβί., Ὁ ουτηθη., 
δηἃ {1Π6 οἵπογ δηςθης (ὐομηπηρηΐδίοιβ, νν Ὠοἢ ἢ49 ὈΘΘη 
ϑαορίοα ὈΥ νᾶγίουβ δ] ηΐ πο ΘΓ ΟἸ 68, 85 ἘΓΆΒΠ1., 
Β6Ζα, οχβί., Ναίαῦυ., ατοῖ., δηἃ δ]πλοςὶ 4} τ[ἢοβ οἵ 
1Π6᾽ εἰσῃιίσοι ἢ σοπίυτγ, ψῆο ἴἀΚ6 εὐλογεῖν ἃ8 Ρυΐ [ῸΓ 
εὐχαριστεῖν ; ἃ5 εὐλογία [ὉΓ εὐχαριστία αἱ Μαιῖ. 96, 96. 
ἢ ες 866 (ἢ6 ποί6.) (ΟὐΟρΑΓΟ 450 Μαίί. 14, 10. 
ζυῖκο 9, 16. Μδεικ 6. 41. 8,7. 14, 232. Νον 848 Ηδθ 
ἴο ψῇοπὶ Ὲ ρίνα {ΠΔῊΚ8 15 Οοα, 80 1 Δρρθᾶγβ {πδΐ 
τὸ ποτήριον εὐλογεῖν 16 Θ]αϊνα!οηί ἴο εὐλογεῖν τὸν Θεὸν 
ὑπὲῤ τοῦ ποτηρίου. 'Ὦυ5 Ρῃοί 5 ΘΧΡΙδίηΒ 1, εὐχαρισ- 

ἐκῶ 
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τοῦμεν. [ἴῃ {{|8 νίενν, {πΠ6 (ὐοπηιηδηςδίογβ (45 Κσγδιιβο) 
οἰϊο Ζυβέϊη. Μαγί. Δροὶ. 1, 86. τὴν δι᾽ εὐχης λόγου τοῦ 
παρ αὐτοῦ εὐχαριστηθείσαν τροφὴν, ἐξ εἷς αἷμα καὶ 
σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμκόν; ὀκείνου τοῦ σ᾽ 
κοποιηθέντος ᾿Ιησοῦ, καὶ σάρκα καὶ αἷμα ἐδιδα χθϑήμην εἶναι. 
ϑδο6 γογϑβί. Ρῇ ]οἱ. ὅδοσ, Ρ. 407. δηὰ Ὁσγ. (υάνοῦ} β 
Πιβοουγβα σοποογηΐης {Π6 ἴσγὰθ ποίΐοη οὗ {πα [οτγα 5 
δυρροτῖ. 

αἱ 1{ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 δαπιτ64, (Παΐ ὈΥ {Π]8 εὐχαρίστια 
Ῥτοηῃοιιηοθα ονϑῦ ἴῃ6 σὰρ, ἰΐ ἰ8. τϑα] ]ν σοηῃδβοογαίρα 
δηα 83δηςῆς64. ον, ὈΥ Ὀ]θδβδίηρ δηὰ γοϊγηϊηρ {π δ Κ8 
ἴο Οοάἄ δῃὰ ἰο (Γῇ γίβί, ψ βϑδηςεν δηά βεργοχζαίΐθ {86 
ἘΠἢ ΤΟΙ ΟἸΠΟΓ σιΡ8, δηα πιδκε ἰΐ ἢξ ἴο 6 τιδρὰ ἔος 
80 ΠΟΙ 8ῃ οςοδβίοη. Οὔ {{1|8 βιιδήεςι (τῆ ϊςοἢ Ὁ που] ά 
6 ἤογὰ ουὖἱ οὔ ρίδοοθ ἴο ἰγθϑί δί ἰγρθ) 1 θδρ ἴο τοΐδγ 
ΤΥ Γρδάογ ἴο [6 Αηι! Μυγδίογιιι5 ἀ6 Εοδυ Γτυτ- 
ρὶς18. οὗἁὨ τῃ6 Ἰοαγηθὰ δηά ογἰποάοχ Ἐγηδδβίϊ, δηα ἰη- 
βογίϑα ἴῃ ἢϊ8 Οριιβο. ΤΤοοϊορ. ββρβοῖδ!!Υ ἢ. 15---9.9. 

Βυϊΐζ ἰο ῥτοςθε(, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σαάύματος τοῦ Χρισ- 
τοῦ 5 Δη ΙΑἸοίοα! ΟΥ ρορύϊδγ δχρυθβϑίοη, ἴῃ ψ ἢ οἢ 
1Π6 ἐστι, ἀοοογάϊηρσ ἴο {πὸ θ68ι [ηϊεγργθίογϑ, δητθηΐ 
δηά πηοάρστγῃ, ἱπιροῦὶβ δἰ ηΐβεϑ, “15 [ῃΠ6 ϑγθοὶ οἵ: 
ΟΥ, 8ἃ8 Οἰἤαῦβ δχρίδίἢ, “18 8 ρδγιοἱραίίοη οἱ" 80 
{Πδι [ἢ6 86ῃ86 οἵ [Π6 ΡΆ554ρ6 τη Ὀ6 {Π}8 ΘΧΡΓΘΟΒΒΘά: 
“ΤΠοβθ6 ἢ ρϑιῖδκα οὗ {Π6 [ογαΒ ΒΌΡΡΟΓ ἃΓΘ κοινα- 
νοὶ τοῦ αἵματος καὶ τοῦ σώματος Χριστοῦ, Δηἀ {ΠοΓΘῸΥ 
ἔοτπι οπὸ βοςί οι  οὗὁἨ ψουβρροιβ οἵ ΟΠ γίϑί, δπη4 οοιι- 
τη ΠΊογδίουβ οὗ ἢ15 ἀδαίἢ δηὰ 5δογιῆςβ ἔογ βἰη.᾽᾽ Απά 
{18 ᾿ῃτογρ ἰδ! οη 18 ΝΟΥῪ τηὰσἢ σοηῆιτηοα Ὀγν {ἢ 6 
δηϊδηί (οπιηθηίαίογα.Ό. 1Ὧυ8 Ἐοβοπηι. οἰ685 ΤΠ6ο- 
ἀογοεῖ. Βυϊῖ (Πγυβοβίρπι) ἰ8 γοῖ ποῦ ἃρροβϑίῖθ.0 Ηβδ 
ΒΆΥ8 ἰδὲ ““ν ἅγθ, ὈΥῪ ραγίακίηρ οὗ (6 βαογδπγθηίαὶ 
Θ]θιηθηΐβ, σοηϑι ἀογρα 38 ιτηϊἰοὰ ψ ἢ (Οοὐ." Κ8᾽ο 580 
(ευπηοη. 515 Α. οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ 
ἐστι; συνάπτει γὰρ ἡμᾶς τῷ Χριστῴώ τὸ αἷμα αὐτοῦ, ὡς 
μέλη τῇ κεφαλῇ, διὰ τῆς μεταλήψεως. Απάα ΡΠιοί. ἰδ]- 
ἄδπι. ᾿Ασοδειζξίς ἐστι τοῦ εἰρημένου τὸ ἐπαγόμενον' πόθεν 
γὰς δῆλον, φησὶν, ὅτι τὸν ἄρτον ὃν κλώμεν κοινωνία τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστι, τουτέστιν ὅτι εἰς κοινωνίαν 
ἡμᾶς τοῦ σώματος συνάγει τοῦ Χριστοῦ; πόθεν δῆλον; 
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ὅτε ἐν σῶμα ἐσμὲν καὶ καλούμεθα οἱ πάντες Χριστώ 
συναπτόμενοι, εἷς τοῦ κοινοῦ σώματος κεφαλῇ, εἰ οὖν μὴ" 
τῷ σώματι αὐτοῦ καὶ τῷ αἵματι εἰς κοινωνίαν συνηγόμεθα, 
τινι ἄν ἑτέρῳ ἕν σώμα ἦμεν καὶ ἐκαλούμεθα. Αὐτοί ι8 
δηὰ Ὑ δἰβίθι ἢ σοπραΓο ἃ ποῖ αἰ 55: 1} 8. 86 1ἸπΘὴς ἰῃ 
4]. Μαχ. 0, 2. “" δεϊρίο “ον]β δριιϊο- οαπὶ τάοοῇο 
σοηῃοσογαϊδη σοπιηυπίοαν τ." 
ΤΠ ΙἸάϊοτὰ ἄρτον ἔογ ὃ ἄρτος ὃν (Ὁ ψὨΟΝ [86 δηΐθ- 

ποαρηϊ ἔο!]ονν8 [Π6 σ8386 οἵ 58 γϑἰδιινθ) 15 νϑσῪ {{ἰΐα, 
δηά {ῃ6 (ὐοιηπηοηίδίογβ ᾿σοίηρᾶγα {π6 ψ6}} Κηοννῃ 
“ μγϑοῆι φμαπι δίαίιο, τοδέγα 656. ΓΠΕΓΘ 18 δὴ 6}}}ρΡ- 
518 οὗ βοιὴθ ψογάβ δαιίναϊθηίϊ ἰο φιοά αἰξϊηοέ αἀ. [{ 
πδῖ, ἤοψνανοσ, Ὀ6 οὐὔβογνοα, ἐπαΐ {Π18 ἀἸοτ ΟΔΓΓΙ68 
ΜῊ ἢ 1 ἐμ ρἠασὶν, ἀπ ἱπηραγίβ ΘΏΘΓΡῪ ἴο ἃ Β6ῃ 6068 κ᾿ 
88 ἴη δορὶ). (Εά. Τἴγτε. 451. λέγω δὲ, τὸν ἄνδρα τοῦτον 
ὃν πάλαι ϑητεῖς οὗτος ἐστιν ἐνθάδε. 

ὕροη {6 ψΒοΐα, [τ 15 ρίαϊη {πὶ {Π᾿6 ΑΡροϑβί16 1ηΐγο- 
ἀπορα {ἢ]18 1Π]υβίταϊίοη ἔτοιῃη ἴπ6 Εὐοπαγιϑί, ἰο ΒΠΟῪ 
{πδΐἴ 85 (γι ϑι18 8 Ψῆο ραγίοραὶα ἢ (ἢ6 [οτα  δυρ- 
ΡΘΓ 86 ΒΌΡρροβαοά, ὈΥ͂ σοιῃπηοπ σα ηρ [18 ΘΧΡΙΔΙΟΓΥ 
ἀρδίῃ, ἴο Ὀ6 υηϊϊοα ἢ ΟΠ γί βϑί, ἀπ ἴο ρον ῥσγο- 
[858 ἰῃδ΄ {Π6Ὺ Ὀαϊοηρ ἴο {Π6 (Πγιβιίδηῃ Ββοςί Θ(Υ͂ ; 80, 
ὈΥ ἃ ΡΔΙΠΠῪ οὗ τϑαβοηίηρ, (ἢ086 Ψῆο ραγιοὶραίθ ἴῃ 
Ηρδίῃϑη 8δογιῆοσι αὶ [δαβδίβ τη Πογοῦυ Ὀ6 Βιρροϑθοά 
ἴο Ῥγοΐδθββ δῇ υϊο Ψ "ἢ ἸάἀοΙδίαθγβ, ἴῃ ἰδ (ἢ δηά μ 
[166, οΥ δἰ ἰϑαβϑὶ ἴο 6 ἔδνουγδθϊνυ ΠΟ] 1π6α ἰο 1ΔοἸδίγγ. 

17. ὅτι εἷς ἄρτος, ζο. Ἴηθ86 ψογὰβ 86 θχρίϑῃδ- 
ΤΟΓΥ οὔ πα ρτγθοραϊης. 
"Αρτος 5ἰσηϊῆοθ, ποῖ ὀγθαά, Ὀυΐ ἴοαΐ, οὐ σαἶθ; 88 

οἴδη. 866 ὅ.ἢ}]. 1.6χ. Πολλοὶ 18 ἴσα (45 ἔγθαιθηι νυ) 
ἴον πάντες. ΤὮΘ Β6η86 ἰΒ, “848 {Π6 ἰοαΐ 18 Οἤ6, 80 ΨΟ, 
Ὑ ἢΟ ἃΓΘ ΤΩΔΕΥ, (ἰ. 6. Μ6 8}1,) ἄγε οημδ Ὀοᾶαγ." ὙΠ ΌΥ 
(δἴοε Ηδιη. δπα [0 Κ6) ραγαρἝγαβοθ ἔπ 8: ““Β6- 
οδ196 {Π6 Ὀτοδα 18 οὔθ, ὁΠ6 ἐοαζ΄ Ὀδϊηρ ὈγΟΚΘη ΤῸΓ ὺ8 
411, γα ψῆο ραγίακα οὗ ᾿ΐ, θοϊηρ την, ἃ. 6 ομθ Ὀοάγ ; 
ΟὙΏΙΏρΡ; ΟἸἼΓΒΟΙν 65 ὑμαγογ αἐΐ τη προ Γ8 οὗ (δὲ Ὀοάγ, 
οἵ ψῃίοι (ἢ γιβέ 18. (ῃ6 Ὠρδά." δὸ Βοβθημῃ. ““ [)]ηδίη 
σοηβυ 8 βοςσἰαἰδίθιη ἃγο 8511πηὲ σΟΠ] αΠοἴδη), βίου 
ΘΧ τ} 15 ρσγδη 8 εἰ ἔλγίηδο ῬδγίΙς}}18 ἔδοῖι8β οϑὺ 0108 
Ρδηΐ8, οἵ ρίπγα τη πλθ ἃ ἰη[6Γ 856 σοπ]ιηςία σοηδεϊυσηί 
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ςοσρυ9." ΤἬοΓα ἰ8 ἤ σα δἷϑο δὴ δἰ υδίοη ἰο (86 ε5- 
οἰναὶ ξθαβί, ἰὴ νι ϊοῖ ἰἃ 88 ουδίοπιατυ ἰο Ὀγοϑκ ἃ ἰοαῖ, 
οὐ ςδΐκθ, οὗ υηϊοανοηοά Ὀτοδά. ὅ66 6 Ὡοέβ οὔ 
Μεῖι. 26, 26. 

Εἰβποῦ 88 ἤδγο (45 Ποάάγι ἄμε οὔβεγνθ) δὴ δά- 
τηϊγαῦ] ποῖθ, ἰο βῆον (Πδὲ οαϊιηρ ἰοροί θοῦ 1η 8 ΓΕ]}- 
δου τηδῆηον [88 Ὀ6θη, Ἰῃ δἰπηοβί 4}} δηιεμξ Ὠδί!οἢ8, 
ἃ ἴοΚοη οἱ ἔθη 80. ““Απὴ ἐξ 15 οογίϑϑη (οοῦ- 
κἰηιι65 Ὠοάάγ! ἀρθ), 48 18 ᾿ηἰπηδιοα Ὀείον, ταὶ ΠΥ 
δδοιίβοοϑ, δῃηὰ ἐῃ [ραϑίβ οἡ (μθη, (ἤ6Υ Ποϊά σοσλ- 
ῃἰοη ἢ} (86 Γ64] οἵ βυρροερά ἀοίΥ ἰο ψδϊοῦ (ΠΟΥ 
ΟΓΟ ρῥΓοδβοηίεα. 

18. βλέπετε τὸν ̓ Ισραὴλ κατὰ σάρκα" οὐχὶ οἱ ἐσϑίων- 
τες, ο. Νον [ὉΠΠ}ον8 ποῖ ΠῈΣ ἜΧϑηΊρίο, ἰδ θη ἔγοσι 
τἰι6 ψεονν δὴ τγἰῖθ5, ἰο ϑῆον τ᾿ 6 ἴογοθ τπδὲ γϑϑί 68 ἴῃ ἃ 
δαξὶ σοπ)οϊηθα ψ ἢ το! ίουβ ορϑονδηοθβ. Μοξδβϑδ, 
1 πχυϑὲ θ6 οὐβογναά, Πδὰ ᾿ηϑιιπἰ6α σογίδίη ἴδδϑίβ, δἱ 
ψῃϊςῇ τἤο586 ψῆο δά οἴεγεαά ὉΡ νὶοιπ|8 σεῦ δἢ- 
Ἰοϊπαά, ποὲ οὐἱν ἴο ἀϊβρβῆβα ἐπαγθοῦ το (μδὶγ ἔδπηγ, 
δογνδηῖβ, δηα {τη 45, δι αἰβιγὶ Ὀυῖ6 ἐἢ6 Γ6]165 δι οθῦ, 
ῬΟΟΣ βίγδηρογβ. 866 Ὠευΐ. 16. Τυβ ἃ νουϊὰ Β6 
αν! ἀδηΐ (δὲ [Πο86 γ»ὴ)ο δι(επηά θα 8ὲ ἰῇ ἰάἀοίδίγοιιβ 
τἰίο8 10 αυσδβίίοῃ ρῥϑιιοἰραίοα 1 Ἰἀοἰφίγγ. Ηοζα 
γνειβίθιη, δηοηρ ΟΠ ον ραβϑαρεδ, οἱ68 Ῥῃιο, Τ. ἐ. 
Ρ. 240, 19. κοινωνὸς τοῦ βωμοῦ. 

Βλέχετε, οὐμδίάον. ΒΥ ᾿Ισραὴλ κατὰ σάρκα ἰ8 
τηρϑηΐ, “16 [5γ8611{|8} ἢδίίοῃ ορῃείθσθὰ ἃ8 ὁΠ6 
ἔαιαϊϊγ, ἰῇ γοϑρθοῖ οὗ δησαβίγυ, γεϊϊσίοη, ἅς. 16 
ψοΓάβ κατὰ σάρκα Ἰηάϊ!σαίθα ἰπ4ῖ (Π86 ΔΑροβίΐθ πδϑαηβ 
τ6 46 8 ὃγ διγιἢ 8η4 διεμβασίο μποοηνογίοά, ποῖ {πε 
ψον 188} ΟΠ ΓΙ 9.148, ῃο 8.6 1η Οἱ]. 6, 16. οι, 9,6. 

. ΒΊΊ Τοδηποῖ, Βονενυεσ, θυ ἐοπδία ον δοζωδ οὗ Β]οηοΥ 6 οἰἰαιίομδ Σἰἐεἶὁ 
ἴο ἐα ρυῦμοϑθ. Βοδίαδβ, 6 δἰτωμὶγ δαῤὴπῷ ἐοφείλεν, οἵ ηεϊηρ δό- 
Ὠλἰοἀ ἕο ΔΩΥ ΟὨΘ᾽8 ἔστια, ΟΥΓ ἔγε-8 6, ννἃ8 δι}ρ , ἰῇ δῃίϊοης 
(πγ68, ἴο ἱτ ἷγ ἃ βογῖ οὗὨ βδογεὰ δεδοοϊδίίου δπὰ ἐγ οεηδιΐρ ; ἔογ ἰἰ 
ἐπεϊμαφα φατιϊοϊρδιίοη ἴῃ δαογεά τίέεε, δἰηος ἴῃς ἔστια ἢὨδα ἃ Ἰ11||6 
εἰν. 850 Ψαπιὺ!. ἀς Υ. Ῥ, 18. τὸ γὰρ ἀρχαῖον βαρβαρικῶς πάντες 
ἐπὶ ἕνα ἄρτον συνίεσαν οἱ φίλοι. Τδυο ἴῃ Τπιογά. 1, 146. ΤΙν- 
πϊδίοο!εβ, τπεη Ὦς νυ θη ἰο ὃ6 μὲ ἱκετὴς οὗἩἨ Αὐμιεῖαρ, 9 5614 
Καθίϑεσθαι ἐπὶ τῆς ἑστίας. 



. 1 ΓΟΒΙΝΤΗΣΑΜΒ, ΟΒΑΡ. Χὰ ΠῚ ῥΌ3, 

δηἀ οἴδθηῃ εἰβου μετα οδἰεὰ ᾿Ἰσραῆλ. κατὰ πνεῦμα." 
(Κγδυβο.) ᾿ 

.. 18. οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας, κ- τ. θ. ε. “ΑΤα ποΐ 
τῆοβ6 ψῇο δαί οὔ (ῃ6 68} οἵ [6 ν] οἱ! π8 βυρροβαί( ἴο 
Ὀ6 ραγιϊοϊραΐογα ἰῃ 16 ψοΟγβρ οἵ (η6 αἰΐαγ ἴο {Π6 
Ποηουγ οὗ (86 οὐ {ποτοῦ δὸ ΠΟΥ: “1 6γ, 
ΌὈγ ραγίακίηῃρ οὗ τΠ6 σι οοηβοογαιθα ἴο (ἢ αἰίδγ, οὗ 
Μ᾽ ΠΟ ἢ ΟἿ ρϑγί Ψ838 σοηϑυπηθιὶ ὕροῦ 1{, ραγίακε νὴ ἢ 
τὴ6 αἰΐαγ, δηά οσῇ τπδὲ ΠΥ σοπγπηϊοδίθ ἢ δϑά 
ψΟΥΒἢ Ὁ (Παἰ Οοὐ, αὖ ψνῇοβθ δ[18Γ οὔ (4016 [88 πιοδί. 
ψγ)8 οἴεγθα ἴῃ Ποηου οὗ 1 |.᾿ 

Τῆδ δρρϊοδίίοη δηα σοποϊυϑίοη ἰο θ6 ἀγα ἰ5 
οὈν!ουϑ. ὅ88 [ἢ6 Ῥαγαρῃγαδβίβ. 

19, Ηδεγε δρϑὶῃ, ἃ8 δἱ 8, 4.,ὄ [Π6 Αροβίῖα δἀνογίβ ἰο 
ἴμοβα αγριέζεο ὈῪ ψ ΒΙΟ᾿ 9οπηῈ ἀεοίδηἀοα [ἢ}8 1Δτ1}4Ὁ 
ϑΟΟΙΘΥ νι Ῥαρβδηβ, δΔηα βῆονβ {παΐ, ανθη {6 1] ονῃ 
ὈΓΟΠπιίβο5 θαὶηρ σοποραάρα, {ῃ6 σοποϊυϑίοηῃ τῃρῆσθ 
ἀγανῃ σι ἃ ποὲ ἕο! ον ; βίηςα 86 οδι86 οὗ σΘΏβιΓα 
Ψ88 δοαίϑα 1η ἐλέσ, (δὶ [ἢ6 Ῥαρδῃβ ηερδέ προθβδαν 
ϑΏΡ»οδα ἰῃδλι (ἢ ΓΙβι 88 ὴῸ ΨΘΓΘ ργεβθηΐ δί {6} 
δϑογρα [δδβίβ ψουβῃρροά {Π6 ἀαδιε168 ἴο ἤο86 ΠΟΒοὺΓ 
(8086 ἴδα8ι8 6 γα 1ηβ(υἰ64. (Κιδυ86.) 

19. τί οὖν φημι; ““ψδδΐ (θη ἐο 1 σοῃοίυάα ἢ 
“πῇδί 185 ΤΥ ΠΡΈΠΕΙ ΤΙδῦ δὴ 140] 18 ΔηΥ {Πίηρ, 
ΟΥ 18 οἵ δὴν εἤβοι! ΟὟ, ἰμβαΐ τπ6 140].Ππηθδϑὲ 18 ΔΏΥ 
{πϊηρ} (1. 6. ἀϊβδιβ ἔγοια οἴογ τηϑδί8.) δο: {}}18 15 
Ὡοῖ ΤΥ ΤηΘΔΉΪ ΠΡ. [1 στδηίΐ (μαΐ δῃ 34οἱ 18 Ὠο᾿ΠΙΩρ, 
8η4 Πδὲ τηϑ8ὲ οἤδγρα ἰο ἰάοἱβ ἀϊἔἜἊεα 1η ποι ηρ ἴτοασ 

. οἴῃρῦ θδὲ. Βιι (ῃδὲ 1 15 ἰανίῃυϊ ἴον ΟΠ τ βι1Δη5 ἐοὸ 
6 ργϑδοηΐ δέ {Π6 Ηθϑδίῃϑη βδουιῆς δὶ θαβίβ, ἐῤλαέ 1 ἀο. 
ποῖ ρτιϑδηί. (οβεῆ.) ΤὨϊβ 18 411 {πΠ6 Θσχρδηβδίιοι 
(Π8{ 1Π6 πογάβ ταυϊγο. Οἡ {Π6 5686 οὗ οὐδὲν ἐστὶ 
866 (ἢ6 ποίθ ΒρΓὰ 8, 4. Τα 611ρ818 οἵ οὐχὶ δίϊαοῦ 
8 ΙῃξΟΙγορδίνα βθηΐθηοθ, (848 ΠοΓα δἱ εἴδωλον, τι 
ἐστιν :) 18 ποΐ σοηῇποα ἴο (6 ϑοιρίιγαϊ, ὈιυΓ 18 4130. 
ἰουηά ἴῃ τς ΟἸα8581. 41] ψυγιίογϑ; δηἀ Ἔχδηρ]68 ἔγουι 
Αὐγίφη, 9188. 1, 29. 4, 7. δὲ 2, 28. τὰ οἱϊδάὰ ὈὉγῪῚ Β8- 
Ρβοῖ; ὁ ψῇῃϊοῖ 1 δ44 1Ρ4η. ΟΥ. 104 Ὁ. κειμένοιφ 
ἐπεμβαίνει ἀνδρεῖος ; (οὐχ) ἀλλ᾽ ὁ πρῶτος κατένεγκεν, Ὀη 

Γι 



ὅρθ4 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, Χ, 

(8 1ἀΐο δθ6 Ἡοος. ἀ6 Ραγίὶς. Ρ. 9θ. 1{1 δῃῃ ποῖ 
τηϊϑίδκοη, ἰΐ βοπγοί 65 18 ἰουηά ἴῃ ΡίΔίο. 

40. δαιμονίοις θύει, καὶ οὐ Θεώ. Τίμα Οοιηπιοηΐδίοῖϑ 
ἄο ποῖ ἰιογὰ δἰϊοῃὰ ἴο {πὸ ον! ϑδϑίοη Ὀἵ (ἢ6 διίίςϊο, υυΐ 
τοηάογς Θεώ Οσοά. Βαϊ ὕελουαῖ τῃ6 Αροβεῖϊα οου]ά 
ποΐ πιρᾶη. [{ βδουϊ γαΐδοσ θὈ6 γοῃηάογοά, “Ἃ (οἱἐ 
(πιυςἢ 1685 {Π6 στοαὶ Οσοἀ.)᾽ Βγ 1} δαιμ. ἃΓα τηϑδηΐ 
{Π6 {οἷν οαἰἰεὰ Οοάς οὗ τἰἴ6 Ηδαιῖ θη: δὰ τῃς 
ψογὰ 5 υβοὰ ὈΥ 1Π6 Αροβί[β ἴῃ [Π6 8686 ἰῃ ψἘςἢ [ἰ 
18 οιηρίογοά ὈΥ {{π| 26 ]8ἢ Ὑγεζογβ. ι5 1ἢ6 ἘΠ 
ι.856 ἴῃ6 ἰόγηι ἰο ἐδηοίο 6 ΗδὉ. ὈΘΥΣΥΣΝ, (ἰ. 6. τὴ6 
Ῥεοιιάο- οἰι695 οὗ τα Ηροδίἤθηβ,) δὲ Ρ8. 460, 5. Απὰ 

.8ὸ Ποιιί. 84, 17. (ν]οἢ Ραδβαρα 366 1}89 [0 ἢανα Ὀδθῆ 
ἴη 16 τϊηὰ οὔ {πῸ ΑροϑἌί[6,) ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ 
Θεώ, Ἠεὺτ. ΤΟ. ΥὙειῖ [6 ἴογαι τ᾽ 88 βοιῃθί:Π|68 8ρ- 
Ρἰεά Ὀγ (ἢς Ηδάανοηβ {ἰἸδιηβαῖνεβ ἴο ἰδεῖς Π 68: 
88 ἈρΡδδγδ ἴτοαι Χϑη. Μοιῃ. 10,1. Ατίβὲ. Εποῖ. 9, 
48, δηά οἴδον ρϑββᾶροβ γείδιγεα ἴο Ὀγ ὅ ἢ]. ἴ[,6χ. ἴῃ 
νος. 8.8. 8566 Οτοίϊι, Μβοίκηιρῆϊῖ, δηάὰ δδγοε. 
1 15 οὔβογσνθα ὃὉγ Μεθ 8ρ. Ροΐς, {{πδὶ ᾿ξ ννὰβ ἐἰὸ 
ορίπίοη οὗ ἴῃς Ηεδιῆθηβ, [παῖ (ἢ6 δυργθίης δηὰ ςοἶθβ- 
ταὶ οι {165 ψογ ἴο θ6 ψοσβῃρροα 1 ἃ ρυΓα τη, 
Δοσοιηρδηῖθι ἢ ΠγΥπῚΠ5 δηα ρ᾿ΓΑῖ868; (π6 Πϑιηο 8, 
ψ τ 9δοτγῆςσο5. Αηὰ ἢξ τγείεγβ ἰο Ῥογρῶῆγγ. οἡ Ευ- 
βοὺῦ. Ργθρ. ἔνδῃρ., ἤσγῃ. Τγίβημορ. ἴῃ Ὁ] αρίο, 
δηὰ Αριε]ε]. ἀ6 Πεαιηοηΐϊο δοογαδίΐβ. 

,, 40.. οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κ. τ. δ. γι, “Ὀπὶ| 1 νου]ὰ νίκῃ 
γοι,᾿ ὄζος. ΒΥ κειν. γίνεσθαι ἰδ πιδδηΐ, ““ἴ0 ραγίακα οὗ 
1Π6 τηθδὲ ρἰαοοα τροη τἢο86 (800 68." Απά τῆς σϑᾶ- 
βοῇ 18 ον ἀβηΐ, Ὀδσολυθ6 [6 1)απιοη ἢ πι86} 'γ88 βυρ- 
ῬΡοβδά ἴο 06 ρδγβοῃδιΐυ, (πΠουρὶ ᾿ην ΒΥ, ργοβθης:’ 
Δης 48 δὲ 1 (οῖ. ὅ, 11. 1{ ἰ8. ὁη]οϊηθά, ἢ βυςσῇ δῇ 

᾿ς Ἔ δὸ Μαϊνιοηκι. Μογ. Νον. 8, 46. ρ. 44. (τεξειτεὰ ἴο Ὁ ΞβΥ 
ΟοιῃμπηείαῖοΓβ.) “Ηἰ (2401) πιβοίδηι 66 Ὀδδιΐδπη δ᾽ αιιδαι δδσιριυ- 
Ὠδπὶ εἦυ5 δοοὶρίεὈδηϊ, εἴ ἴῃ νᾶξ6 ν6] ἔοβϑι!δ δἰΐψιιλ οο] ] σεῦαπι, οατ- 
ὩοΩ γΟΓῸ πιδοίδίδι οἶτοϑ ἰδ ιιπὶ βδηριποαλ ἴῃ οἰγοῦ!ο δοἀσηδι ἃ, 
«. οιοηος ἰυτα ἐαηρηίηεδιη οοιηδάστχα, εἴ ἢυης ἰϊοται ε5ες οἰξκπ, 
Βοοαᾳις τηδάϊο δαγἰοἰτίατη, ἔγαϊθγηϊϊδίοια, εἰ ἐδι)αγἰαἴοθτη ῥηῖεῦ 
εἶρδοσ σοηῖγϑῃὶ, φυΐα ὁΠ|'168 ἰῃ 8 πηεπδὰ εἀιϊιηῖ, εἴ ὉΩΟ ΘΟ, ςαδδι 80- 
οὐπαδυμι." ὅ86ε Αςῖ, 9, 44. - 
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 ΘΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ; ΟΗΔΑΛΡ. Χ. δ0ῦ 

ὁπ6 (. 6. δὴ ἱπηπηογαὶ Ὀγοί ΠΟΥ, 8 ἰογηϊσδίοσ) πὸ οὶ 
ἴο οδὲ, τη υοἢ 1689 τνᾶϑ ἰὉ Δ] ον ]6 ἴο οαΐ δἱ ἃ [ῦ0]6 
ΏΘΓΘ 84 Πϑιηοη ψ89 βιιρροβθθά ἰο Ὀ6 ργθβϑθηΐ. ὅ0 
ΟὨγγϑβοϑβί. (οτεὰ Ὁγ Κιϑυβθ.) εἰ γὰρ ἀπ᾽ ἀνθρώπων τὸ 
κοινωνεῖν ἅλων καὶ τραπέϑης φιλίας ἀφοομὴ καὶ σύμβολον 
γίνεται, ἐγχωρεῖ καὶ ἐπὶ δαιμόνων τοῦτο συμβῆναι. 

5]. οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν, ἄς. Τῃ6 
δύνασθε ἰ5 ἴο 6 ἴἀΚ6ἢ 1 ἃ ρορυ δι Βθη86; α. ἃ. ““Ὑ8 
οδηηοῖ, σοη ΒΒ {ΠΥ ὙΠ} γοὺγ ΟὈ] Πρ αιοη5 τὸ (γῖϑέ 
Δη4 ἴο αοἄ; γα οὠρἠξ ποῖ; ᾿ξ 13 ποέ ϑεἱέαδίο, δηὰ 
(ἢδτγοίογο ηοὲ ἰαιοξωέ [ῸΤ γοιι," ὅσ. 80 (485, (γεὶ!., 
Οτοξίυ8, 8δηἀ Μοτγβέιιιβ8.Ό. Οὐ {18 Ἰάϊοῃη 866 διιῖς. 
ΤΉρ8. 

Ποτήριον Κυρίου, {π6 σιΡρ. 1. 6. ἴπ6 δασγδιηθηΐ 66- 
Ἰοθτγδίθα ἰ ΠοηοὺΣ οὗὨ ιῃ6 1οτά. Ὅῆδ ποτήριον δαι- 
μονίων 8410 68 ἴο (Π6 οσὰρ ρουτγαά οι δὲ [ἢ Ηραίῆδθῃ 
᾿ἰδιϊοῃ5 ἰο. ἰΠ6 (ἀὐοάς, δηὰ ἀππιηκ δὲ ἰδ βδογιῆςὶαὶ 
[64813.΄ δὸ γΙγρ. Δ. 8, 478. (εἰ. ὃν ὙΥοίβ.) 
ύσΓα ἀρὶίοθ, Ὁ 1 νθη68, ἰδηίδγι 1 ΤΌ ΠΘΓΘΟ ἰδὺ- 
άχπι, οἰηρτία ἔγοηία σοτηδ8, δὲ ροσυΐα ρογρὶῖα ἀοΧΕγΙ8, 
Οοιηπποπη6 νοςσϑία θυ, οἱ ἀδίθ νη νοΐδη- 
165." ΠΟΙ 866 ἤογῃ. Νον (ο ἀΠΠῺΚ οὗἉ (Π}15 νυ τη 
Πυδιοη 5. τνᾶ8 βίυ σεν [γι ἀἄθη Ὀγ τῆ 6 ν]18ἢ ΗδὉ- 
15. δο, διηοηρ ἴΠ6 ἘΑΌΡΙηἰ 4] οἰϊδίϊοη5 1η ΥΥ δίϑ., 
Ηοτα]οιῖι, ἔοϊ. ὦ, 1. ““ Θιυΐϊηδπ) 68 δροϑβίδίβ "Ὁ φυὶτϑαϊέ 
τηογίοηδ οἱ ἃ 6 811}18 ἀἰβοογρία, δου 801} 8 οἱ ΤῈΡ- 

411||4, δὲ ὈΙδ1ι νυ πὶ ΠΠΡδμ η18.") Κσϑυβα ὩΟ 1668 {Πδὲ 
{Π18. ραβϑβᾶρθ 18 οἰθρδαηιν 1πἰεγρσγοίθα ὈΥ Οτίρεῃ, σ. 
(. 897. 85 Γ0ΠΠ0ονν8: ἡμεῖς μὲν οὖν, ὅσον ἐπὶ βρώμασι καὶ 
πόμασι, τοῦ συνεστιασθαι δαίμοσι τρόπους ἄλλους οὐκ 
σμεν, ἢ καθ᾽ οὖς τὰ καλούμενα παρὰ τοῖς πολλοῖς ἱερόθυτα 
ἐσθίει τις, καὶ πίνει τὸν τῶν παρὰ τοῖς δαιμονίοις γεγνομέ- 
νων σπονδών οἶνον. Ηδ οὔδβεγναβ, ἰοο, [δι τραπέβϑης ἀ6- 
ΡΘπ5 οἡ μέρος υπηαοτβίοοά ; δηα ἢ οἰΐε8 ἃ ραββϑᾶρθ 
ΟΥ̓. 85. Ρ. 271. ψ ὮΘΓΘ [Ὁ 18 ΒΡρ]164. Υοί 80 ΓΑΓΘ 18 
{6 σοπηροίθ ΡὮΓΑΒ6, ἃπὰ 80 ἐγιθ 18 (6 δ ρϑυ ἀ 1 θη, 
{Π81 1 8ῃου]α 5υβροοί {Π6 μέρος ἴο Ὀ6 ἔἴτοπι {Π|6 τηδγρίῃ, 
Ὁ0ι τη ἃ ραββᾶσθ οἵ βου}. Αρ. 490. οςσιιγ8 ἴο 
1,6, ΨΏΙΟΪ., 868 (18 χυρϑίίοη δ᾽ σϑβί:: οὐ γὰρ ποτ᾽ 
ἠύχουν---θανὼν μεθέξειν φιλτάτου τάφου μέρος. ΟΥ̓ {Π6 



δ06 1 ΟΩΔΒΙΝΤΗΉΙΑΝΕ, ΟΕ ΔΡ. Χ, 

ἢγαϑε μετέχειν τρακέϑης οχαιρίοδ δ δδϑάμἊεθά ὮΥ͂ 
ΒΏΘΓ, Ῥ᾿ οἰβίεἰη, οὐ Κυδῦβο. ὅ66 δεἷβο σγοῦον. 

οὔ Ηροτζοὰ. 4, 154. Ὑ᾽ οἰδίοίῃ δἰδο εἰΐ68 8 συγίου:5 δὺ- 
Ὀἱηϊςαὶ ραδδοαρθ, ψ'θογα 1ξ 18 58] : “ Ἴγθ8 αυϊοι! θῈ πὶ 
δδρίπηϊ 1 υπᾶ πηρηβᾶ, οἱ σοπέογυθι ἴῃ δὰ νογῦα ἰερίβ, 
ερλυως οδί δ βὶ οοιβεάβδβοηξ ἐδ τωθηθᾶ ἱρεῖυ 1)οὶ 

42. ἢ ηλοῦμεν τὸν Κύριον; Παραξδηλοῦν ΒΒ ἰδ 
Ὀγ αἰπησδί 81} [η6 (ὐοπιτηδυϊδίογα ἤδγο (δοθῆ ἴο 310- 
ΒΗ ἐγγίέαέο, μῬγουοῖε, κα {6 Ηδθῦγ. ΜῺ δηὰ 
ἘΠΊ, νι οἢ τ δορέ. τοπάον δοιμδίπηθ ὈΓ παραξη- 
λοῦν, δοη6(1Π165 ὈΥ παροξύνειν, ΔΏα παροργίδειν. 80 
Ώ και. 82,421. παρεξήλωσαν με ἐπ᾿ οὐ θεώ, παρώξυνάν με ὧν 
τοῖς εἰδώλοις αὐτών. (Υ Δ] Οἢ Ῥάεξβαρο {πῈ ΑΡοδίί 618 
ἰο να δδαά ἰῇ νίονν.) [1πὶ|, ῃονονογ, πο δὰ ἰο 
ἀκ (τ ΒοΖα, Εβὲε., δηὰ οὖε Επρ] ἢ  γδηδίϑίοσγε, 
ϑυρροτγτιεὰ Ὀγ (Π6 ὅγτγ.) [δὲ {πΠ6 σοιηηηοη βρη] θοδ- 
τἴοη οὗ παραξηλοῦν, ἰου πα [50 ἰη οια.11,11. ν ἤοσα 
866 {86 Ποῖδ,}) ΠΔΥ δ6 γεϊδϊηαιὶ ; βίπος (σοά 158, ἢ ἐπ 
Βοσοαδίομος, δπὰ τῇ ναᾶσίοιβ μδγίβ οὗ (:6 ΟΙὰ Τοβίαἂ- 
μιδηΐ, ἀοδύτι 66, ἴῃ γτοίθγεθησο ἴο "ἀοἰ Δίγυ, δ8 ἃ )εαίοιξ 
(οὐ, τνῶῆο ψ}}} ἢοζ Ῥογπη ἢ8 σίοσυ ἴο ὃε γμίνϑη (ο 
δηοίῃοῦγ; δηά, 45 ϑοδαπαάρα οὔδβεῦνοδβ, “ (ΠΘΓΕ ΤΏΔΥ 
86 8η Δ} 9οη ἴο ἑάοΟἰδίΓΥ 85 ἃ Κιπὰ οἵ βριγίίυδὶ δά υ]- 
[ΟΓγ. δυσὶ ἰοὺ 88 {6 ορίπίοη οἵ ΟἸδαδγιυβ, ἯΥ οἱζ, 
δη4 Ρραζοο, νοι 866. . 
44. μὴ ἱσχυρό αὐτοῦ ἐσμεν; “ΑτΘ 6 δ 

(08 Ηε, πὶ νὰ ἐπὰ γϑηίυτμα τδς ἴο ῥτόνοῖκο τῤεὴ 
ἀπ δῆανα ἢ18 ψγδιὶ." Τἠΐ8, ΤΒεορἬΏγΙ οὶ οὔδογνεβ, 
θ Βαϊ εἰς ἄτοπον λόγον ἀπάγειν. 

4,8. πάντα μαι ἔξεστιν, δος. δε Αροϑεῖβ ΘΝ γο- 
ἴωγ8ε (ὁ Ἠδΐδιὶ Βα δὰ (τεδίθα οἵ δ ὁ. 8., ΒΑ ΒΊΟΥ, οἱ 
δοβίίπδησο ἔγοκι σογίδιη τηδαίβ. (Κγδιβθ.) 4. ἀ. “ΑἹ! 

Ἀ ΤῊΪδ ἐογη ρΈΠΕΓΩΪὮ δἰ συ δε ἴἰο ὑγοσοῖα ἰο ἐκεμίαἰίοι; δὲ ἴῃ 
οι. 10, ἐ9. ; ὑὕμὶ δῆλος ν»}}} ἐς βοίδ ανῳ οὗ (δε εηοξς δεγνοωϊ αθδο- 
(ἰοπ8, δρεοϊεϊ ἐεὐγαίὴ ; δηᾷὰ (εῈ παρὰ ἃ8 δοπηεί! 68 δη ἰπιε;ϑῖνα 
ἴοτςα, οὗ νος Ὑίρεσυβ ἰπδίδηοθβ παραδιδόναι δηὰ παραθερμαίνεσ- 
θαι. Βυὶ ἰη {πὰ ἔογιεσ νογὰ {16 παρὰ [86 (ἢ6 βεῆϑε οὗ ἱπίο, οὗ 
ωπο. 1 δὰ παραθήγω, Ὠίοηγε. ΗΔ. 483, 99. 
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{η48 (ἴ τορφαξ) Ἀγδ. μονυομεἐ θα. (0 Ῥὰ6 1: ἔοῦ {πθ΄ ψοῦϑ 
ΟΟΟῺΓ 8008 6, 1Φ. ΨΏΘΓΕ 866 ἴῃ6 ποία. 

Ϊὰ {)6 ποχί οἴδιιβθ, Ομ οὔβαγνοα, (ἢ 6 ο}]96- 
οη 8δ0ἀ [8 βοϊα(ίοη ἰδ γερϑαιθά ; νας οἰκοδομεῖ 18. Βη}- 
βι!94 ἴοι συμφέρει, ὈΥ 8. ῬΔΓΑ 6 58). μά [6 θ8:26 
ΝΟΥ͂ 18 [ἀΚθ Υ Βιοϑὶ γροοδί (οιμημθηϊβέοσθ. Βμξ 
ἴο {Π18 1 σᾷμηοΐ δϑϑ6ῆξ. [ δρεὴβ ἴο 6 ποῖ 80 
ἸΏ Οἢ ἃ ρμαγαϊέοἰϊεηε ἃ85 ἃ γοἐογαδίον οὗ {86 ρηοαεο, 
ψι} ἃ βρῶϊ σἤφηρα, ὈΥ ψΑΥ οἵ εχρίμηδιίοη. [ς 
Βῃοι ἃ ἀρροᾶγ,- ἴοο, [Π80 ἃ ΒέΓΘΕΒΒ 18 πιρᾶῃί 9 Βα ἰρἰὰ 
ὮΡΟΩ μοι, φιψφοίξ. 

Ογοίυϑ τρθλᾷγκ οἡ {Π6 ἰγαηϑη 9 ἵγοιῃ (Π6 δορορᾷ 
Ῥδγϑοῃ ἴο (ἢ6 ἢγρέ ; δῃᾷ {6.188 ἀἰβορεηρά (ὃς ἔγωρ 
Γθϑ0η ἴογ ἰΐ, ἡδιλεῖν, ὈΘΟΆυ86 Ν᾽ 19 ἃ ρΏοαια οἵἨ τ6]- 
γογβὰϊ Δρρ|ςοδίίηη, 15 ΨηϊοΝ σΆ86 (6 3, γϑέ ῬΘΥΒΟῺ ἀφ 
ε:964, μορῳίαγίέογ. Ὑ61 1 δυϑρορί {8 μοι ἢ το 
"ὲ τοξθγγρα (ὁ δη ἕτερον ἰεΐξ ἰο ΡῈ β3ῃρμοα εἰϊορ 
οἰκοῦομ. Απὰ ἱπάεοαά ἰμ8 βδῆηβ νἱον .13 (Δ Κοὴ ὈῪ 
ΟὨΒγγϑβοβέρμι, ννἢο νγ6}} οὔβοσνϑβ, (ἢδε ἐΠ6 Αφϑεί)ο, ἴῃ 
υιϑηρ (86 ἐνο ἔρσπιβ συμῷ. δῃᾷ οἷκ. τηδδη8 (86 ἔογραθε 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ, Δῃᾷ ἐπ Ἰας9Γ ὑπὲρ τοῦ ἀδελῴοῦ, ομε᾽΄ 5 761. 
ἰοιο (βρἐδέϊαπ, δῇ ἃ ἴῃ οὐ συμφέρει ἢβ8 τοίδγρηοθ 0 
15 οὐ ἀφϑχιςίοη ; ἼΏ οὐκ οἰκ. (ο {Π}6 ἰΑγίηβ 8 9ϑέμ5ον 
Πρ δίοοκ ἴῃ {6 ῬΆΥ οὗ Ομ ΒΒ Ὀγοίμροσ, ὅκ0 αἷβο 
ΤΠΘοΟΡὮγίφεί, (Εςμραὶαβ, δῃὰ Τηροάογσοί, ΤῊΘ 
οἷν τπιοάδεῃ (οιμιμοηίαίογ ᾿νἢ0 89 βθ6ἢ (818 18 ( γε)» 
1:8, Ψ ἢο ΘΧρ] δἰ η8, “ποὰ οἴμη!δ δα 88] υἱφεῃ Δ] ΘΈΕΙΝ 
84] πηρηθατῃ αθδγιαί." 'Γμδὶ ἢ φρρονυϑ- πϑοκθηθα 
ΘἰΠ 0818 888 μ]θςορ, ἰβ οἰρϑγ ἴγοῃ (8 νϑῖβθ ἔϑ νος. 

24. μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ϑητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἕτάρρυ 
ἕκασσος. ΜβῺγΥ (ὐοιημροηίδίοῦδ 86 {18 48 8 ρεῃθ- 
ΓὰΪ τηαχίπχ; βῃᾷ οοίϑραγο [Β8(ί 181 (στ, 13, “ Ο}»»- 
ΤΙ ν 566 κο 0} ῃος Ὠ6Γ οπη."Ἐ". Βυὲ ἐξφέ ρϑρβαρο 8 Ὠοῖ 

τ ΜΚ} (6 ρῥῃγαβθοΐορυ 1 νοι] οορατε ΤὨμογά. 1, 17. τὸ ἐφ᾽ 
ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι. Ἀπαά ὅ, 16. τὸ ἑαυτόῦ μόνον σκοπῶν- 
χά ὃγ Αρρίδη 1, 380, 72. τὸ ἑαυτοῦ μόνον σκόπει. ϑορῖι. ΑἹ. 
13)8. ὅρα μὴ τοὐμόν, ἀλλὰ καὶ τὸ σὸν. Ευχίρ. Εἰοςῖν, 1114. τοὐμόν 
δ᾽ οὐχὶ τρυκείνου σκοτῶ, Ῥ εἰδίαλῃ, 4180 οἾἴ68, δυλοωρ᾽ Οἴ ΠΕΡ μάϑασρβ, 
Ατὶβίοῖ. Νῖο. 8, 14. ὁ μὲν τύραννος τὸ ἑαυτοῦ συμφέρον σκόπει, ὁ δὲ 
βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχομένων, νυν οἢ 866.) 8 ποϊίσα οὔ (ες πῦονα 
οἰερεὶ μαϑδαῦὸ οὗ Τβυογαὶ υἷι 



508 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΌΗΑΡ. Χι 

ὉΥ ροηογαὶ ἀρρἰϊςαἰίοη ; ποίίπαγ 18 {Π|86. Βοὶ 8γὸ 
ἰο Ὀ6 γεϑίγιοίβα ἴο {π8 σᾶδα ἢ ᾳφυεϑίοῃ, δῃηὰ {Π6 διὉ- 
͵δσὶ αναϊίεγσ. Ηδγα ἴἤθγθ σλῃ ΟἾΪΥ Ὀ6 τοίθγθησα ἰὸ 
(6 υ86 οὗ 1Δο]-τηοΔ18 δηά οἰδεῖ ἀδιάφορα. ὅ0 1116 
ατοοκ (οππιοηίδίογβ, (γο 15, δα ἴΠ6 Ὀοβὶ πιοάθιι 
Ιηςεγργείοσβ. [{ 15 ἰῃουρῆς ὈΥ Ῥδᾶγοα δῃὰ Βόβοπηι. 
(πὶ {Ππ6Γο 18 δὴ δἰ 0518 οὗ μόνον Δη6 καὶ. Βυϊ {ἢ}!8 
ἐἰοιε 1 σλῃ ΒΟΆΓΟΟΪΥ ἀρργονθ. Τῆθ ΑΡροβί]θ βθεῖῃβ 
ἴο πηϑϑη, ἰδι ψὰ βῃου!ὰ ποὲ σοπδίἀδυ οὐγ ον ργαι!- 
βοαίιίοη αἐ αἰέ, ψΘη 10 1Π)υ ΓΒ 1τῃ6 ϑρίγἴυλ] ροοά οὗ 
Οὔγ παϊρῃθουτ, δηἀ 1 81} σ8568 »γεζεν ἴἴ ἴὸ οὐγΓ ον. 
ϑ3ο ὙΠοορΉγ]. (ἔγοιὰ ΟΠ γυδοβί.) τὸ ἐκείνου σύμφερον 
χρὴ προτιμᾷν καὶ προαιρεῖσθαι τοῦ ἰδίου. ΑὨά 50 (τεὶϊ- 
[Ὁ8: “Μοηῃεῖ οἱ ργϑοῖριί, υἱ 4φυϊβη6 ἴῃ ΓΟΓΠ. ῬΘΓ 

86 ᾿ἰοϊίδγιιπὶ υδϑὰὲ Ποη βϑιυῦυ) σοπιηοάυμ αιξογαὶ, 
υοά ποῆ πἰδὶ σδγηδὶθ οἱ δχίριυιυπ), 6896 ροίοϑί : Ξοὰ 
υἱ δα γῥγοχίπη σομηπιοάιιπ), αιοά οὐπὶ 84]π6 Ε]08 
σοπ)υποίαπι 68[, Γοβριοῖδῖ.᾿" 

45. πάν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε. ΤῊ 
Αροβῖϊα πον ρίνεβ ἃ γμέθ ίογ {Ππ 6} σοηάαςί 845 ἴο {86 
οδίίηρ οὗ ἰάοἰἱ-πιοδῖβ, ῪῚ ψ ἢ ἱϊσῇ Π6 θοίῃ ἰθᾶναβ γοοῖη 
ἔον ΟΠ γβιίδη ΠΙΘΓΙΥ, δὰ ἀρϑίη ἰδ ρ6Γ8 ἴξ ἢ ἀὰς 
τορατα ἴο (ἢ Ββρίτυ8] ροοά οἵ οἴποτβ. (( 6 }}115.) 

Πᾶν τὸ ἐ. μ. π. ὙΤΠΐ8 ον] ἀΘΏΕῪ γαΐδγβ (ο 1Δο]-τηϑδὶ 
Ὀοϊηρ Βοπιοί!π168 8014 1ῃ {6 πηδτεῖτοί (848 ψα Κπον ἰΐ 
Μ88) ὈΥ 106 ῥτγίοδβίβ, ΠΔῪ 80Π|6 ΡΟΟΓ ΟΥ̓ ΘΔ ἢ ὈΘΓΒΟΏΒ, 
ΨὯ0 (48 ψὰ ἰδᾶγῃ ἔγουι ΤὨθορῆγ. (. 8.) ιιδοὰ βοπιε- 
εἰϊη68 (0 β6]ϊ 11, δῃα ἰΔῪ 11 ὉΡ ἴον ρῥγίναίθ 86. Οη 
μακέλλ. ἃ [,Δἴίη πογὰ [1Κ6 φλαγελλοῦν, 5866 5(Β]. ἴ,6χ. 
ΡΊαι. (Θυερεῖ. Βοπλ.) δχρ δίηβ ἐξ ὈῪ κρεωπώλιαν. ΓΓΉ656 
ὙΘΓΘ ὨΘΙΓΠ6Γ γορΌϊδγ ΡῈ} Βῆορ8, ΠΟΥ θοοί 8, Ὀιι ΟἿΪΥ 
δέαξίς εἴ οὐκ ἴῃ ἃ σογίδίη ραᾶγί οὔ {ἢ ἕοτγιιη. 

45. μηδὲν ἀνακρίνοντες. Οη {Π| τπισδηΐϊηρ οὗ ἀνακρ. 
{πὸ τηοάδγῃ (ὐοπηιηθηίβίογβ ἃγο ποῖ αυἱῖθ ἡλτρο 
ϑοῖηθ τοηᾶθγ 1 αἀἐδογὶηιπαπέος. Βυῖ ἴα Οτοοκ (ομ- 
τοηϊδίοιβ, δηὰ {Π6 τηοκί ᾿υἀϊοίουβ οὗ 6 πηοάδγη 
ΟἾ68, ΓΘ ἀργϑϑὰ ἰπαὶ 11 5,ρη:ῆεθβ “τδκίηρ ΠΟ δη- 
ὉἾΓ|65. Ηδγο ΓΙρμείζοοϊ οὔδογναβ; “ ΠΟΙ ὶ- 

}ιῦθυ5 δὰ βουυρ 18 1 σοΏν ν 8. 8ι:18 νοχθθδηΐωσ Ζ0- 
ἀεὶ ᾳφυοδὰ τοπὶ οσομηδἀεηάδηι, αἴ δὲ ηυοδὰ βοοἰεἰαίξαι 
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υδσυηι 680 σομηοϑίιτῃη, οἱ τηοο οσομιδάφηαί!. 1)8 
ΤΕ .5 οἵ οἰδεῖ} ΠΊΘΉ885 ΔΡΡΟΒ1118, 8η τὰ ἀθςοῖ- 
τηδίᾶ, Δη βδογαῖϊᾶ δὰ ργοίδληδ, δὴ πυπαάᾶ δι ρο]] ἃ. 
1)6 σἄγῃθ δρροβίίᾶ, δῇ 6 46 [Δοἰοι νι 15, ἀ6 ἀἰ] ας θς 
Ταί8, (ἰ6 -ϑυῇοοκ(ϊα, ἀ6 ἤρθη τὸ τηδοίβδιϊθ. Ουδ οὔ- 
πἰα δοίον!  νδηρϑ! απ. 
15 τσ ἰγ γοιδγκοα ὈῪ ΤΒΘορΡὨγ]δοί, (π4ὲ δἴθοῦ 

δανίηρ δ᾽ τἢδαὶ αὐρδίδ!η ἴγομῃ 14ο]-πγοδέ; ἰοϑί (6 Ὺ 
Ὀεοοπῖα ἴοο ϑογυρυΐοιβ οἡ δὶ ἢθδάα, (6 Αροβίίᾳ 
σῖνο8 {Π6η1 ἃ σεπογαΐ γμίς ἴο ἀϊγεςοῖ ποθ ῖγ σοηδυςί. 

95. διὰ τὴν συνείδησιν. ἜΠΙ5. 185 ποΐ ψ6}}: τοπάἀογοά 
"γ Ποάασίάσο, “ ψ ἢ ἃ νίαν ἴο 8809 γίηρ γοὺυγ οοη- 
βοίθηςθ." [0 πιΔῪ τοίδγ οἰΐπον ἴο 16 σοῃβοίθμοο οὗ 
οΐεγα, Ἰοϑῖ ὈῪ 80 ἀοίϊηρ γοῦ Γα188 Π6θ 688 ΒοΓΈΡ 68, 
οἵ ΨΟΙΙ" ΟἸΟΉ, 1. 6. ἰεβῖ, οἡ Θη4ΈΓΥ, γου 5που ἃ ̓ράγη 
ἀῃαῖ 1{ 18 1Δο]-δϑί, Δηα γοιγ Θοηβοίθηςα 6 ψουπάρά 
1 γοῦ οδῇ τ. Οτ, 1 γοὺ δϑοογίδιῃ ὑπ 1 158 ποέ 80, 

οὖς ΥΟΌΓ σοηδοίθησα 06 ὩΠΠΘΟΟΒΒαΡν αἰδέυγθοά. 
20. τοῦ γὰρ ζυρίου, ἕο. ἢ θ86 ψοΓΩΒ ΓΟΙῈΣ 8016} Υ 

ἴο {6 δϑεοπά Ἰηἑογργοίδίίοῃ οἵ διὰ τὴν συνείδησιν ἀΌονΘ 
ἀοίδι!6α ; δηᾷ {ΠπῸ 8686 18: ““ Υοι! ὩθΘα ὨΟΠ6 οὗ γου 

᾿ς 786] ΒΟΓΌΡ[68 1 γΟΙΓ ΟὟ Π]Π68: [ὉΓ 85 {Π6 “δδυ ἢ 
Δηά 4}} 118 ρσγοάυσίίοηβ γα (ἢ6 Γογα ̓ 8, (Π6γ6 8. ἢο- 
«Πρ ὨδίαΓΑ ΠΥ ΠΏ ρΡαγο, Ὀυδ ΟἾΪΥ 850 ἴῃ {6 ορίῃϊοη 
Οἵ ΔΥ οὔθ. δὸ Τῇῃρορηνίαοεί. Οἶδα τηοάδγῃ (οιῃ» 
τηθηϊδίοῦθ, (γο 8 μᾶ8 θθδὲ Ὄχρδίηθα {ἢ 6 56η86, 
ΤῊ νογάβ ἀγα. ἔγοπη 58. 84, 1. ψνϊς ἢ τὺ 6 οοιῃ- 
ρΡαιθά ψτἢ 1 Τί. 4, 4. Τὴ πλήρωμα (νηῃϊοἢ δῃ- 
βγοΓβ ἰο ἰῃ6 Ηδθν. ΓΝ ΡΏ,) βρη 168 ψηδίανοσ 6118 
ὉΡ (Πό6 νοῦ ἃ, 41} (ὐοα 8 ογθαΐίιγοβ. ψ ΠΘΊΠΘΓ δηϊηδία 
ὋΓ ἰηδηϊπιαίθ, 866 πλήρωμα θαλάσσης ἴῃ 58. 96, 11. 
ΔΩ εἰϑανῃογα. ες 

27. καλεῖ, 5.1]. ἐπὶ δεῖπνον, ““ἰην165 γου," Τϊ5 
Β6η86 οἵ καλεῖν, Βοϊηθ. τ 68 11}, θαὉ πδ08}}γ ψεΠοιυ, 
1Π6 δαάϊεϊοη οὗἉ δεῖπνον, 15 τεαδηΐ Ὀοίῃ 1η (ἢ6 ϑογρ. 
ἔυγαῖ δηά (Οἰαββίςαὶ πγὶϊθιβ. ΟἽ σουτβο, (6 δεῖπνον 
ΘΓ 18 δωρροδεά Ὠοΐ ἰρ 6 8η 14ο]-ἴδαβϑί. Θέλετε, 
οἤοοσο; ΜὮὨϊοΙ, (48 ΤὨΘοΟρΡὨγ]αςῖ ΟὔϑΟΡν 65) 4͵89 6δχ- 
ΡΙθ8868 (86 Αροβί[ο᾽ Β μογιηϊϑβίοῃ. Παρατιθέμενον, 
““β6ῖ ΠΡΟῚ (6 (4016. ἽΓΠ]8 18 ἃ υοῖ δοέεππὶϑ ἀ6- ας 



610 1 ΠΟΚΙΝΤΗΊΑΝΒ, ΟΗΑΡ. Χ. 

γε, αὐὰ οοευσε ὈυΓ ἱπ {Π6 δοτρεαγαὶ δηὰ (Ἰπἀ55ῖοαὶ 
«τίζετϑ. 80 Χοηορῆ. Ογγ. 9. (εἰἰδὰ Ὀγ Κταῦθο.) ᾧ 
δὲ τὰ μὲν παρατιθέμενα ἀεὶ ἴεα αὐτῷ τε καὶ τοῖς. καλουμέ- 
νοις ἐπὶ τὺ δεῖπνον. 

48. εἰ δὲ τιν ὑμῖν εἴπη" Τοῦτο εἰδωλόθυτόν ἐστι. ϑοΒ16 
οίηθης Οτεἰοβ, 85 Οαἷο, Βοηρεὶ, δα βιἢοΌΞΠεοΓ, 
φουϊὰ τοαά, υἱτἰ ἰἤγοο ΜΝ. δηὰ βοο 1,τπ ἘλΔ- 
{{π|0 15, ἱεροθυτὸν ἴοτ εἰδωλόθ. Βυῖ {πὸ ἀδροπαϑ ὕροη 
τοῖο (ἴα τις ΠΙΔῪ ὕες βιρροδβοὶ ἴο γοργεβοηΐ: 1 ἢ 6 
λοι, (ἤθη, 846 Ν᾽ οἰσϊείϊη οὔδϑογνθ, [6 ποιὰ υϑ86 {ἢ 6 
ἴογν ορὶ ογεὰ Ὀγ δαΐέθης, Ὠοΐ τἶν σοπίοητρίμοιιβ 
οπα υεσὰ ὈΥ οὗδοῦν οὐ (γ δδηϑ: δὃυῖ 1, 48 18. τ ΟΓ6 

οὐὔὐαἰο, τὸ ὅ:6 ἴο ιἱἱηόθογβιαηά ΟΥ̓ τις βϑοῖηθ ξοσιρα- 
ΓΣ ΟΠ ειβείδῃ, {π6 εἰδωλόδυτον πιθδὶ Ὀ6 τῇ 6 {Γὺ6 
ταδαΐϊηρ. Α8, 1π6π, ῬΥΟΌΔΌΪΠ Εν 15 Θα γα ἴῃ ἕδνοῦν 
οὔ {πὸ δοσοῃὰ ἰητεγργοιατίσῃ οἵ τις, απ δυς ΠΟΓΙΓΥ 8]- 
θὲ Ὑ ΠΟΙ τ ἢ εὐδωλόθυτον, σοΓγίΔΙ ΠΥ [Πδὲ τοδαϊηρ 
οὐχί το 6 γεϊαϊποά. 

48. μὴ ἐσθίετε, δι᾽ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα, κι τ. σ. 
Ἴ!ιοτα 18 δοῦγδ αἰ ΠΥ ἴη τ ἱπίγργοίδιίοπ οὗ {}}5 
ϑευΐοηοο, ονηρ ἴ0 {[Π6 Θχίγοιηθ ὈΓΟΝΙ ΠΥ ΠῚ ν ἢ ϊοὴ 
ἰς ἰ6 νογάθράὰ. Τῆς ἀϊῆέοσυϊιν γοϑῖβ Ὑ1|}} δι᾽ ἐκεῖνον τὸν 
μηνύσανται, καὶ τὴν συνείδησιν ΌὉΚΥ ποὶ διίδηάϊ!πρ ἴο {ἰ16 
δ6Ὧδ6 οἵ ΠΟ ἢ ΤΟΓα 8 ΤΏΔΠΥ͂ ἰᾶνα ΚΕ ἃ τόοῦρ ΥἹΟῪ 
οὗ τὴ6 ινῆοϊθ μάββϑαρε; δπὰ βση16 ἢδνα (ποιρῇῆϊ ὑπ δὲ 
(ἢ8. πογάβ (οἱ ονηρ,, τοῦ γὰρ --- αὐτῆς οιμσῖξ ἴο δ6 
οβθοο ο. Νοῦν (ἢ6 86η86 οὗ τὸν μηνύσαντα τηι!ϑὶ 

οπὰ ὕρΟῊ ἴπ8 ἰηϊεγρτγείδίίοη οἵ ἰἢς τις 7υδῖ Ὀοίοσα. 
ΙΗ βἰρηϊν (85 1 εἰἸηκ 10 τωι1981) ψ οακ Ὀτοιἤγθη, τἰνθη 
διὰ ψ}}} δἰρτγ, “ἢ βδοςοοῦυπίὶ οὐ" ““Ἷ1΄ἢἡ ἀοίδγοηςο ἴο 
{ἢπ Βογυρίοβ8 οἵ" ὙΤῇθ νογάβ ἰο ]ονίηρ, καὶ τὸν συνεί- 
δησιν, Άτ6 Ἔχοροίϊοϑὶ, δηἢ ἃ5 τὴν συνείδησιν 18 Ῥὺυϊ (48 
τῆς Αροβεὶς ἢ: πι56 } [}υ8ὲ αὐἴογ Ἔχ δ 8) ἴὺγ τὴν συνεί- 
δησιν αὐτοῦ, οἵ τοῦ ἑτεροῦ, 80 ἤδΓγε {πέΓ6 8 ἃ Κίηά οἵ 
Βεητοίΐθ, δῇ ἃ [Π6 86 Π86 15 : “" Θαΐ ποί, οιι οὗ τδδροςὶ 
το {Π 6 οοπδοϊοητίουβ δογυρίε οὗ παι ψἢο τοΪὰ (ἰ66." 

Τἤθη (οἰ ονν π6 πνογβ τοῦ γὰρ Κυρίου ---- αὐτῆς, 
νἰηοὶ οἴδυδε ἰ6 οπηἰοἀ ἴῃ βανθ ποῖα] Μ55. δηὰ ἃ 
ἔονν οἴσετε; στἢ (ἢ Ψυΐϊᾳ. δηά ϑοιηδ 1,αἰἱ Ἑαδιἤοῖς, 
τοροϊεε πίη (π6 Οορι., ΖΕ ο,».ν, δά. Αγ. Ψεγ 
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δΙ0Ώ.8, Δηα ἰ( [88 Ὀθδη γο]θίοα ΒΥ τοδί τησάόγῃ (ας 
τη ΘηΐΔίοΟΓβ, 88 Δη Ἰπδρῖ 1η86 ΓΈ 0η, 8δηα (ἤγοῖνη οὐΐ Ὦγ 
ἴ1η6 τσοὶ Βήϊίοτβ; δῖ, 1 {ΠπΠ|ηΚ, Οοἡ Ι᾿ηδιυοϊδης 
βιουηάβ. ὙΠ6 ψεῖρης οἵ δΔυιΠοΓ 18 1ἢ ἤαθοι οὗ 
Εἰ οἶδυ8α. ΕῸΣ θ681468 [ῃ6 ᾿τητθη86 ργθροηάδγδεοα 
οἵ ΜΆ. τεοϑιμήρην, 1ἐ 15 ϑυρρογίοἀ ὈΥ 4}} ιἰὸ Οτροὶς 
Ἐαδίῃογβ δηαὰ (ουγηθηϊδίουβ, ΘΒρΘ ΟΊ} } Υ ΟΠ γϑοβέομι, 
Ψ ΠΟ ϑύρροβοθβ δῃ .6}}1|0518; δπ ἴθ, ἰῃ σοη]υηοίίοι 
ψι ὙΠΕΟΡὮν δοῖ, ΡΑΓΑρΡἤγαβ65 {Ππ}8: “1 ἀο ποῖ δά 
γοῦ δὐϑίδιη ἔγοπι {ἤθτι ἃ5 Ὠεῖηρ περ μέ, Ὀμς ον {πὸ 
εοηϑοίδποο οὗ, ἃς. Εοτγ [δὲ [ΠΘῪ ἃΓ6 ἢοΐ Πδίωγα ἰυ [π}- 
Ρυγο, 1 πᾶνα δἰγόδαγ (οἱ γοιι. δα δασίἢ 15,᾿ ὅτ. 
5ο. Τποοάήογοί : καὶ ἐπὶ. τοῦ ἐσθίειν τοῦτο τόθεικεν, καὶ 
ἐπὶ τοῦ μὴ ἐσθίειν". διδάσκων ὡς καὶ μεταλαμβάμοντας 
εἰδέναι δεῖ, ὅτι τοῦ Θεοῦ πάντα ποιήματα" καὶ αὖ πάλιν 
μὴ ἐσθίοντας τοῦτο προσήκει πεπεῖσθαι. Απά 80 δ6}}}}- 
της. ΠΟ νν6}} οὔϑοινεβ: ““ Ερτορίὰ Αροϑβίοίεβ. {ἰδ 
1ρ881:η Γαι οηθῖ ἰνὶς δἰ}, τυ Θϑιη. 1 (8}} οαϑι] θ᾿ 
ἰαπίπηι ποῦ νϑίεσο, 864 οὐδ [ἢ σΟΠΈΓΑΓΙΙῺ νϑὶθῦθ 

. οβίθησογοι.ἢ 
ϑοιηα δπίϊθης ἀπά τῃοάογῃ (οτιηθηίδίογα, 85 [)64.- 

ἀγάρε, ἰα Κα. 16 το πιθδῇ, “δρβίδίη, {ῃϑγθίοσγθ, ἔγότη 
ἘΠ|8 [Ὀο(, Ὁ 85 1πΠ6 ϑαγίἢἢ 18, ὅζα. 80 4}} {Π:58 ἃγὸ 
ΟΡΘΏ ἴο γοι], Δηἀ Υοι] ΤΠΔῪ ΒΔ 5ΥὦὈὡ γοι 86} ψ ἢ ΟΥΒΟΣ 
ἐοαά.᾽ Βυῖΐῖ 118 566 π|8 ἴοο μαιϑῆ. Ῥῇοῖ. ἂρ. ( ὑευῃ, 
ἢδ58 Ἔχρουηάσι {Π6 ραββαρα νι ἢ 15 υἰϑι.8] ΔὈΠ τν. 

20. ἱνατί γὰρ ἡ ἐλευθέρια μου κρίνεται ὑ. ἄ. σ. ΤΊνοτθ 
ἷφ ϑοὴ6 ΟΡβου ἴῃ (Π 15 ϑδηΐεηςα, ΔΠἀ ἃ βθειηΐηρ 1η- 
σοποσγθησο, ψηλοῖ μ89 σδυβοα ἀἰεγεηςο οὗ ορϊηίοη, 
ΤΠ ἀμ ουυ [85 θθοὴ οοσδϑιοβοὰ ὈΥῪ (μ86 σγοδί Ὀτθ- 
νν δηὰ δυγωρέίμα88 οὐ 106 σοπιροβι0Ώ. 

ὯΥ οἴηίηδης πιούδγῃ (οιηϊηοηίδίονβ να Θη δας 
νομεοά ἰο γόπιονὸ 1ῃ18 αἰ οΙ Υ ὈΥ. δι ρροβίης. ἃ 
σἤδοσα οἵ ρδγθϑῃ ; ἰακίηρ [ἢ686 10 6. 86 ψνογάϑ8 οὔ" 
8Δη Οὐδ]οοῖοῦ. Βιιῖ 1 κο τον ψοιϊὰ ποῖ, 1 (ὨΚ, ἢανα 
θθεη Ἰηἰτοάσπςοα ᾿ὶῖ γὰρ. ΒΘΒί65, {118 15 τηθ γεν 
διυρροελέϊδπαί, δὰ [ΠΟΙ 18 20 ἀρρθᾶγδηςθ οἵ .δὴ 
απϑιαον ἴο ἰδ6 οδήθοίίοη. Οὐ θτα, δα Ηδιίνηι. ᾿ διὰ 
Ὀοάάντιάρσο, δἰθιηρὶ ἴο γθηονε [ῃ6 ἀ συγ ὈΥῪ 1η- 
ΒΟΙΕΠΡ 8 οἶδυδε, (0.8, ,““36᾽ (0 Ὑηδί 1165 ὈΘΟΨΘΘΒΕ 
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αοά κπὰ τὴῦ σομδοίοποα." δαί, Βονονογ, 15 ἴοο 
ΔΥΌ ΓΑΓΥ δηἃ ργϑοδγου. 

Τῆς αἰ ουϊ ν ἰᾶ8, 1 {Π1ηΚ, Ὀθοη οςςδδιοηοα ὈΥ͂ 
Πα ἰάἀϊοίςδὶ δηἃ ρορυΐᾶγ ι1536 οἵ κρίνεται, ΜΠ οἷν 566 Π|8 
ἴο δἰ σηιν, “ ἐς ἐο δὲ ςοηἀοπηηθὰ ;:᾽" κρίνειν Ὀεϊηρ᾽ ἤδγα 
566 [ῸὉΓ κατακρίνειν. δὸ {πὶ ἱνατί ἡ ἐλευθερία μου 

νεται ἸΏΔΥ 6 ΓΟΠοΓΘα, “ ψῃδΐ Τσοδϑίοη 18 {Π6ΓΘ 
ταὶ τὴν ᾿Ιθονν βῃοι]ὰ δ6 σομάοηγηοά Κἢ Απηὰ {}}18 
ἱπιεγργοίδιίοη 185 ϑΒυρροτγίεα ὃν 186 αὐϊδογὶίν οἵ (ἸΠγν- 
βοβίοπι δηα {π6 Οτοοῖκ (οπηπιοηίδίογβ. ὅο0 (αῦπιςη. 
δὲ0 Α. Ῥδγδρίγαδβοβ: Τις γὰρ χρεία ἵνα τὸ ἐλευθέριον 
μου, τουτέστι τὸ ἀκαραίτητόν μου καὶ ἐλευθέρον βρωμάτων 
παρατηρήσεως, κρίνηται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως ; τουτέσ- 
τι κατακρίνηται ὑπὸ τῆς τοῦ Βλληνος συνειδήσεως: 
ἩὮΟΓΟ ἰοῦ ἀπαραίτητον 1 σπουϊά τορὰ ἀπαρατήρητον, 
τοῦ (ΟΠ γγβοβίοιῃ δπάὰ ὙΠεορηγίδοι. Με. 1 οςκε 8 
δαϊογρτγοίδιου (νῆϊοῖῦ ἢ85 ὑδοη ἔο! ον ΌὈΡΥ ΠΊΔΗΥ͂ 
Οοιμηιπδηίϊδίογα, 88 ὕο! , Ηδγαν, δ᾽αάθ, δηὰ Ψα]ργ) 
ΟοΙμοβ ἴο ἴῃ δβαηθ ῃίηρ; 88 «ἶοθβ αἰδο ἰῃδιὶ οὗ 
Βοβθηπι. 

Ἱνατί ἰδ δῇ 6]]ΠΠρι1ς 8] ογηλια [ῸΓ τι γέγονεν ; ἵνα. 
80. εἰ θὲ ἐγαὺ χάριτι μετέχω, τι βλασφημοῦμαι ὑπὲρ 

οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; [Ιῃ {{||88 πογάβ {ἤ6Γα 18 ἃ αἰ Ηῖ- 
ουἰίγ, ψὨοἢ, 1 ἈΠ Κ, ἰ8 θ6βὲ γτοιηονθα ὈΥ {πὸ ατεεκ 
Οοπηπιοηίδίογθ. (δ66 ΟΠ γγβοβίοπι δῃὰ Τ Ὠθοργ]δοί.) 
(Ἐοευπιρη. 590 Β. {Π|18 ΘΧΟΘΙ ΘΠ ρᾶγαρῆγαβοβ : εἰ δὲ 
ἐγὼ χάριτι μετέχω. Διὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, τὴ οὕτως 
μου ἀδῳ, ψυχὴν δψηχὴν ἐπε ὸν ας υαῇ εἷὃς πεπεῖσθαι μηδενὶ 
τοιαύτῳ μολύνεσθαι" θαῤῥῶν οὖν τῇ χάριτι του Θεοῦ ἐσθίω. 
Εἰ συ, Φησὶν, ἐκ χάριτος Θεοῦ γέγονας τέλειος, ὥστε 
εἰδέναι μηδὲν εἶναι τὰ εἴδωλα, καὶ κατηγισμένην, ὡς 
λέγεις, ἔχεις τὴν ψυχὴν, εἰς τὸ μηδὲν παραβλάκτεσθαι, 
κἀν μετασχεῖν βουληδῆς τῶν εἰδωλοθύτων, τι βλασφη- 
μεῖσθαι σαυτὸν πραδκευάξεις, καὶ διὰ δου τὴν πίστιν καὶ 
τὸν Θεὸν; 580 Α|50 Τποοῤβοχοί. 

Ηεγο ἐΑλο λον Ιοοἶο 48 1 οἢ " ἐγ θέτο 
δχοθρί {δὶ ᾽6 ᾿ηἰοΓργοῖβ χάρτι ““ψΠΠ ἢ ΕΠ δηκερὶν- 
ἰπρ." ἔογ ψΒιοῖ ὑδ6 ΟΡ ἡ 2 ἃ ἴῃ {δ ἀκεῖνο 1 σδῃ 
ἢηάα η0 ΔυςΠοΓΥ, ἀηα {6 Β6η88 ἰ8β ἢοΐ ΠΘΆΓ 80 Βρρο- 
Βι6 45 {πὶ οὗ (6 ατοϑοῖς (οιμπηοηίδίογθ, ἡ ΒΊΟΣ ᾿ς 
Α͵8ο δάοριίοα Ὀν (ὐτγοίϊι5, Β6Ζα, δοϊδίογ, δη Ἐϑιϊ. 
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- 81. θα Ἰηὐογργοϊβειρῃ οὐ (Π6 ἔτὸ ρτγϑοράϊῃρ 
νοι868 ψ Ὠοἢ 1 Πᾶγθ δαορίοα ᾿ἰδανεβ (6 δαπηοῃῖ 08 
1 ἐλὶς ἔγθα δῃὰ υηΐδιοιςα ὈΥ ΔῪ ϑιιοῖ τη σα οη 8 
88 ἴῆο86 8Γ86 φοπῃρο δα ἰ9 τοβϑοσγί ἴο, 0 Βρροβα 
ἰιοῖς ἂἃπ απδιυθῦ ἴο ἃ ργροθήϊημρ οβ]δοιίοη. 

ΤἼΘ οὖν 88 ὮΘΓΘ 1[8 τηοϑί ἀδυ8] 8686, πὰ πιοῖν. (86 
Πα νον οὐ σοβ οἰ βῖν ; (866 56}}. 1,.6χ.) 4. ἀ. “Ὅροι 
{Π688 ρυῃοΙρ 168 δοῖ ἴῃ ψηδίανογ γε δα δηά ἀγιηΐ, 
δη 1η 4}} γϑυγ σοηάπο Κοαρ δὴ οὐς ἴο {6 ρίοιυ οὗ 
(οα," δηὰ ἀὸ ποΐξ ἰηυτα (6 σϑι86 οὗ τοὶ] ρίοη ὈΥ 
{Ππρον της δι! ηρ-Ὀ]οοΚ8 ἴῃ [86 8 ὺ εἰ μοῦ οὗ μη- 
δεέϊουςγδ, ἴο Ὠϊηάον (πδὰ ἤτοιη φιηδτδοίηρ ἰΐ, οὐ οὗ 
ψ Θὰ Κ βογυρυ οι ὈΘαγοῦϑ, [ὁ ϑῆάκα ἐπεὶνγ δἰἰδοϊθηΐ 
ἰο 11.᾽᾽ 'ΤῊΙ5. 15 ἀουθι} 658 ν δὲ (π6 Αροβί]ὸ πδα οὐϊεῳ 
ἴη νίϑυν, δά {ῃ6 αῦονθ᾽ 6896 18 Ψ6}} [Δ:4 ἄονῃ ὈΥ 
ΤὨΘορΡ γος δηὰ (βου πθη18, Δηα μ88 θ6θη δἀορίοα 
Ὦγ τ ὑθεύ τηοάξγη (οιητηθηαίοσβ. (69 Οτοῖ. δά 
᾿οοΚα.) Ὑϑὲ {Π6 δἀιοῃϊτίοη δάμη 8 οὗ φεπον' αἰ ἃρ- 
ΡΙἸσδιίοη ; Πᾶν 1 Ροίίανα (8 Αρορε!β »εαηπέ ἴὶ βδῃου!ά 
6 80 δρρ]!6ἀ.. 8ο Ο(Ὠγγϑβοβί. 408, 837. εἶδες πώς ἀπὸ 
τοῦ προκειμένου ἐπὶ τὸ καθολικὸν ἐξήγαγε τὴν παραίνεσιν, 
ἕνα κάλλιστον τὸν ὅρον ἡμῆν δοὺς, τὸ τὸν Θεὸν διὰ πάντων 
δοδάξεφεθα,. ᾿ 
1 τθ6 ϑοηπέξμιοηέ ατοῖ. σοιηρδτγοβ (Π6 Ηεῦτον 

ἀϊοί οἰίρα Ὀγ Μαιμηοηϊά. Ὁ ΩΡ ΓΤ ΤΌΣ Ὁ. 
Απηᾷ ΟὨρεδ 8 σίνεϑ βανθγαὶ βι τ} }] 8 ρϑϑβᾶβζθδ [ΠΟΤᾺ 
[ὴ6 ΕδοθΙηὶςαὶ τυγιίθσβ, ἤοσο 1{ 15 ἀϊγοοίρα {Πδΐ 4}} 
Δο[ΟΏ8, Ἔνθ δδίϊηρ δηα ἀτηκίηρ, Ὀ6 ἄοῃα ἐπ ἐδα 
παρ 07 Οοά; νὨϊοἢ 18 ὨΘΑΓῪ δαυϊναίδης [0 ἐς δόξαν 
Θεοῦ. [{ Τςου!ά ὨάγαΪϊν ὕ6 οχροοίβα τὶ (Π6 Ηοαίϊ θη 
ῬΠΙΟΘΟΡἢ6Γ5 8) οι] ᾿ῃου]οδίθ δὴν Δαπλοη τ] οἢ 80 8ρὶ- 
σιτδ] ἃ5 (Π6 ΟὯ6 1ηὴ αυθδίίοη, δηὰ γνοῖ Υ οἰβίβιῃ ἢ 88 
δἀάιςοά ἴσοι Δυγίδη, Ερ.1, 19. (ἢ [ΟΠ] ον τηρ᾽ δ᾽}: 
ϑρηϊιηθηῖ : εἰς θεὸν ἀφορῶντες ἐν παντὶ, μικρῷ καὶ 

Ἐ Αχτοίι8 Πα, 1 {π] ηἸς, σὶρ ΠΕ δθθη (6 οὨΐθΕ βοορα οὗὨ (ἢ ἀΐγϑς- 
τίου (διὰ τῃδῖ ννῃϊοῖι (Π6 οοηϊεχῖ γοαιιῖγο8), παι εὶυ, “ ἴο Ὀανναῖο ἰεβῖ 
ὉΥ ΔΗΥ͂ δοί οὗ γουγβ, ὑπο ν ΔΠΥ οἰγοπη)δίδηςεβ, ἴῃ 6 οΊΌΤΥ οὗὁἨ ἀρὰ δὲ 
ῥα]υτοῦ." Αμπάϑδο γαίαῦ. Δηὰ Τίτη). Βυ ἴΠ6 Οἰογν οΓ Οοα ἰδ δβρό- 
οἰ }}γΥ ταοδηῖ ἴΠπ βργεδὰ δηὰ ἰηβυεηοα οὗ ("6 γε ἡ ίοη 6 ἢδ8 ὑγὸ"» 
τηιήραἰεά Όγ ΟἸγῖϑῖ, 

νοΟ1. ΥἹ. 41, 
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μεγάλω." ΑΑπαὰ Γ(ἴςεζο, ἴπ 8 Οἰῆοεβ 12. 5ᾶ8γ5, 
{Π6 γα. 18 πο ρϑγί οὗ ᾿ἴδβ, ἤονανογ ἰηϑρη βοαπί, ψ1}- 
ουΐ ἰἰ5 6: γοῖ 6 πηᾶῖκο8 ἃ γοίδγεηςθ ἴο [τἢδὲ 
τοδὶ Βείηρ ἴο ψἰοπὶ ᾿ξ 15 Ἔβρθοίδ! }ν ἃ ἀυϊν. Ἐρίς- 
(οἰι15, ἴοο, (οἰϊο ὃγ Βυϊκίδογ,) οα θοίηρ δδκοὰ ον 
ΔΏΥ ΟΠ6 ΠΙΔΥ͂ 80 Θδΐ 88 (0 ρίεδβα Οοά, βηβνεγεα, ΌΥ 
οδίϊπρ Ἰυδεϊγ, ἰοπρογαίοϊν, δηὰ ἐπα κα γ. Βαΐ (ἢς 
Βοη(πηοηΐ (Παὶ σοπιθ8 (ἢ6 ποδγοϑὶ ἴο {Π158 οὗ (6 
Αροβιῖε 18 οῇβ οὗ δοογδίεβ ἃρ. ΡΙαἴῖο 86 ο. Ταύτῃ ἄγα 
αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμναστέον, καὶ ἐδεστέον γε καὶ ποτέον, 
ἡ ἂν τῷ ἑνὶ δοκῇ τῷ ἐπιστάτῃ, καὶ ἐπαΐοντι μᾶλλον, ἢ ἢ 
ξύμπασι τοῖς ἄλλοις, ΤΠ σοηίϊοχί ΜΠ βῆονν {Πδῖ, 
υηάογ {Π6 ἤρυγο οὗ δὴ ἐπιστάτης ἴῃ ῬΠΠοΟΒοΟρΡΒοΓ 1ἢ- 
(οηἀρά ἰο γταργϑϑϑηΐς σοῦ. 

Εογ {Π6 δρρὶςαιίοη οὗἁὨ {18 πιαχὶπὶ ἰο (ἴ 6 ρΓΑΟΙΓΘ 
οὗ ἃ (τι βίίδη, Ὦγ, ὙΥΌΥ ἢδ8 σίνοη (ἢ 6 ἔο ον 
δἀπικίγαῦ]α ἀϊγθοιίοπβ : “ ἴῃ {Ππϊηρϑ σαρά5]6 οὗ μΠοῃου- 
ἴηρ; αοἀ ροϑινοῖγ, ΟΥ̓ ργορογ ἴο ρῖνα Εἰον ̓ ἴο ἢ 1η1, 
Ὦανα ΔΙΝΑΥΒ 8 βΘΏΘΓΑΙ ἰηϊοπίίοη οὗ ρσἰογέγιηρ Οοά 
ἴη {π6 ἀοίϊηρ οὗ {Π6πὶ, (πᾶς ἴῃ {Π6 νιγτίι6 οἵ (ῃδῖ [ἢ- 
τοητοῇ γοὺ ΠΠΔΥ ΡῬγοσθθὰ ἴο ραγίϊουαγ 80] 0η8. [ἢ 
{πΠ|,8 ποῖ σάραῦϊα οὗ ποπουσίησ Οοα ροϑ{ἱνεῖν, "6 
οδιϑίι} [Πδὶ γου οί 80, ἃ8 (ῃδί ἐδ παπιὲ οὐ Οοα δε 
ποέ δίαςρἠοπιθή, οὐ 5 ἀοοσῖγιηθ ον} ᾿πουρσῃϊ Ὁτ ον]] 
δροκϑη οὗ, ὈΥῪ γθαβοῦ οὐ γοὺγ δοίϊοῃβ. ΥὟ68, 40 δπὰ 
δὈοϑίδιη του 81] [Πρ 80 8ἃ8 ἰ0 88 {130 Ὑου ΟΝ ἢ σοῆ- 
βοίθηςρ, δηά ἐἰβοονογ ἴο οἰμοῦα ἰῃαΐί 1ἴῃ6 Ποποις οὗ 
Οοά, 4ἀηὰ (6 δἀναποοιιοηΐϊ οὗ ἴδ6 ἰηΐοσθϑίβ οὗ ἢ 8 
ΚΙιηράοπι, ἃγα τη σῇ ἄθαγοῦ ἴο γοιῦ [ἢ ΔῊΥ σαι ῇ- 
σδιϊοηβ οὗὁὨ γον σᾶγης} Δρροί 68, ΟΥΓ ΔΠΥ͂. (ΘΠ ρογαὶ 
Ἑοποογῃ.ἢ 

δῷ. ἀπρόσκοποι γίνεσθε. ΓΘ Αροβί]α ἤδγα Ἐχρίδίηβ 
Ψ δὶ ἢ6 ΘΒρΘΟΙ ΠΥ τηϑδηΐ ὈΥ εἰς δόξαν Θεοῦ π. ν!Ζ. ἴ0 
δνοϊὰ ρἰνίηρ οἴξῃςο, ο. ΕῸΓ ἀπρόσκοπος 15 0η6 οὗ 
{Πο86 δάγθοίινοβ ψ ῃ]ο ἢ ἅΓ6 τι86ἀ οἰ ὙΠ 6 Γ ἸῺ 8 Ῥᾶ881ν6, 
ΟΥ 8Δῃ δοίϊνβ 856η86; 88 ἤδσγθ. Οη νῆηϊοΐ 866 Ηριμβί. 
οη ᾿λιοΐϊδη 1,179. Τῇ β6η86 8: “Β6 ποΐ 80Υ Οοὐ- 
οδϑβίοῃ οἵ βίυ τ] ηρ,, οἰ μογ ἰο {π6 68, ογ θα κβ, οἵ 

ἈἭἈΜ εδηποΐ, ποννότοσρ, Ὀυϊ δυρροοΐῖ ἐπὶ ἴον (ἢ 8 6 Ῥδ1] ἢ 
89 ἱπάεδιίοά ἴο 81, Ῥαυ!. ἘΣ ΕΝ, 



1 ΟΟΕΚΙΝΤΗΙ͂ΑΝβ8, ΟΗΑΡ. Χ. διὅ 

ΓΟ ΓΙβ 88 :᾿ [ῸΓγ {Π|41 15. {16 8686 ΟΥἁ {Π|π ἐκκλησία τοῦ 
Θεοῦ. (ὅ661, 2. ἀπά [Π8 ποία [ἢ6γ6.) δὸ Τπθοάογοέ 
ῬΑΓΔΡΉΓΑΒ65: ἐξ ὑμῶν πρόφασις σκανδάλου μηδὲ μία 
γινέσθω. Απα 80 Ηδδγυοΐ. ἀπρόσκοπον' ἀσκανδαλισ τὸν. 
566. δἷ8ο ΤΠοορηνδοῖ, ΒΥ σκανδαλίϑειν 18. τηδδηΐ, 
“ἐρῖνθ ΔΩΥ ΟἿ6 ἃ ἢδῃᾷἶε οὐ οσοσδϑίοῃ ἰο βίη." Τῇ 
Βθηΐθῃοθ 18 {18 ρΑΓΑρΡἤγαβο Ὀγ Βοβθηπι. “Βα ΔΓΘ 
ἰεϑὲ 16 ὑἱειῦυδ ἢᾶνα 10 ἴο β8ΔΥ {πὲ γοὰ ἅγ6 ποΐ βίσθγ 
ΜΟΓΒΠΙρρΘΙ8 οὗ (Π6 (τὰ δοά; Ιεβέ {6 Ογοοῖς 880. 
(δῦ γοι {Π1ΠηΚ {Π6ΓΘ 18 ἢο Πᾶγπὶ ἰὴ 1Δο]δίτυ ; δηΐ ]6ϑὲ 
{πὸ Οἠ γι δέϊαηςο, ἃ8 γοῖ νϑδκ ἴὴ {86 ἔΔΙ(ἢ, πον {πᾶΐ σογ- 
ἰαη 6ν1}5 ἅγ6 Πππηρϑηάΐηρ, θα ᾿Ιηἀπςοα ἰο ἔογβακα τπεὶγ 
ΟἸ γι βίδη ῥγοίββιοη.» ᾿ 

. 88. καθὼς κἀγώ, ο. 10 18 ψ6]1] ορβογναὰ Ὀγ (ῇγυ- 
βοβίοῃχ, [ῃδί δἰΐθγ ἤδνίηρ βίγυοκΚ τπθπὰ ἢ ἔδαγ ὈῪ 
βαί(ηρ [ογῦἢ ἘΠ ΘΙΓ ΓΟΒΡΟΏΒΙ ΠΥ ἴὸσγ [ἢ 6 ̓π]υγν δηά 
ΡΓγϑ) ας {ΠδῪ πρῃξ οσοαβίοη ἴο {π6 εν δηά {Π6. 
Ἠδδίμθηβ, 6 τηᾶῖο8β ἢϊ8 σδιι 0 τηογο ραἰδίαἷθ ὈῪ 
Ῥγοροβίηρ ἀϊηιδοί -δβ Δ θχϑιηρῖίθ; 4. ἃ. “1 οχιγοτῖ 
γι ἴο ΠΟ ποῖ [ἰ8η ἴ 86[ γοῦ Δ οταγηρίε οἵ. Ἐὸγ 

1 κατὰ πάντα π᾿. α. 8661κ, Βίπαγ ἰο ρ΄θα86 δηα σοη- 
ΟΠ ἰαῖ6 πηθῇ ;" 8 9, 22. Τῇ νογάβ [Ὁ] ονίηρ μὴ 
δητῶν τὸ ἑμαυτοῦ συμῷέρον ἅτα δά ἀδἀ Ὀγ ΨΔΥ οἵ οχρὶδ- 
Ὠδίϊοη, δηα βδῆον ψῇδὶ δογέ οὗὨ σοιῃρ]!δηοθ [18 18 ; 
Ὠοΐ ἃ 0486 κολακεία ἴτοιι ΜΟΥ] ΑΪγ τπηοῖναβ, ποῖ πανίηρ 
ἴῸΓ 118 Θηα 18 οὐ δανδηίασθ, θυΐ {Π6 ροοά οὗ 
οἴθῦβ, δῃὰ {πὶ σοοά οὗ (Π6 Ὠἰρ[αδβί βογῖ, ὨϑΙΏΘΪγυ, 
1Πδι {ΠΥ βῃου]ὰ 6 Ὀτουρηξ ονϑγ ἴο {6 (ἢ τγιβίδη 
Το ρίοη, δη μ6 ραΐ Ιηἴο ἃ 8ἰ4[6 οὗ 8βαἰναίίοη, ΟΓ Ὀ6 
ῬΓαβογνοά τη 11. ΕῸγ {πᾶ 15 (Π6 86η86 οὗ σωδ., οἢ 
ψ ὨΙσῆ 866 ἴῃῆ6 ἠοία οη Μεαῖί. 1,21. δ οσαι86 15 
Ψ6}} Ἔχρίαϊποὰ Ὀγν Ρῃοί. ἃρ. (ουπιθη. 

Εχαιρ]65 οὗὨ {18 ἀσοοπιπιοάαίϊζο τηυβί ΟσΟῸΓ ἴο 
ΘΥΘΓΥ ΟὨΘ, 88, ΘΔΙΙΌρ ΟΥ ηοΐ οαίίηρ σον δίῃ ἰοοάϑβ, γα- 
σαΙνΙηρ᾽ ΟΥ ἢοΐ ΓΤοσαϊν ηρ τ᾿) Δ] 6 ηΔΏΓ6 88 ἃ Πη] 816 Γ, ἴῃ 
βῃογί, δγῪ Ὀδοοιμίηρ 8}} [Π!ηρ8 (0 8} πηθῆ. 

- Τῇ τὸ συμφέρον τῶν πολλῶν ἤδΓΘ 5ρη1ῆδδ (Π6 σοοά 
οὗ οὐδογϑ; ἃ8 ὍΘ ΒΔ. ““ΡΓῸ ὈοΠῸ ρεδέϊοο." '"ΓΙΙ5 
ΟὨγυβοβίοιῃ [868 11 [0Υ κοινῇςὀ Ετοί Π48 ἤδθγα (ἢ 8 
ψ ΘΙ ἢ τοβοοίίοη, [μα΄ {πΠ6 φέθυπαί βαἰναΐξίοπ οὗ δη- 

2 τ, 4 



δ10θ 1 σΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, (ΞΑΡ. ΧΙ. 

οὔλος ἔλν σεν εἰρὰβ δὴν ἐοιρογαὶ οοσπυεπίεποα οὗ οὖν 
ΟΥ̓Ά. 

Ὁ ΠΆΑΡ. ΧΙ. 

Ψψειββκ]. Τίμα ὥγες νϑῖβα ἴα θεθ ταοβέ 18) 86 ϊ- 
ΟἰἸΟΙΒΙΥ ἴοι ἴροεβ {δὲ ἰαβὶ οδαρίεγ 8. {πε ἤδη 
Ἑαδιΐοῦβ, ἱμουρὶι ἱξ σοίετοα ὙΠῸ 1 τοδί οἱοβεὶν ; ὃ 
γεί (25 Βεζὰ οὔεοσυεβ) βὸ {πεΐ, ὉῪ δὰ δάἀπιίγαδὶε γί, 
1 ἰδ τοδᾶς δὶ οὔῦςδ (ἣς Ἴεοῃοϊυβῖοῦ οὗ {6 
εαϊεραιϊκιίοπ, δηεὶ ἃ ἰγαπβιείου ἰο ψ ναὶ [ο ουσβ. 

λι 16 νοἱὶ τεαγεεκοὰ Ὀγ Βοδοηπι., ἐμαὶ ἰεδὲ ἢς τρησὶμ 
δοειη (α Ἔχίοϊ ἢ οψῇ εἐ ὙΜῊΡ δ, ἴδε Αροβεῖε γεΐρες κὶ 
το Ομ γίβέ, ν ἤοβϑθ πηδήηογ οἵ ἰοδοϊιαρ δηὰ ἰἰνίηρ μὲ 
ἐπιίαἰοά. εν ἴῃ 189 δαπὶῈ νίονι Τμθοραγίδοί μαγὰ- 
Ῥθγαρει: Εἰ γὰρ ἐ ἐγὼ Χριφτὸν ἐμιμησάμεν τὸν καταιᾷρο- 
γήσαντα καὶ τῆς ἑαυτοῦ ξωῆς ὑπὲρ τοῦ δῆσαι ᾧ ὑμᾶς, τόσω 

ὑμεῖς ἐμὲ ; Οὐ γὰρ ἰὐκύναγννυα εὐλα τηξο Αὐλντα 
ὅσον ἐκεῖνος ἐμοῦ, ὁ πάνταιν ἀσυνγ 
Τα οσοηΐδηΐδ 5ηὰ μίδη οἵ (δϊ5 Ἀὐβαβεα ἴΏ27 δε 

δοέη ἀοίαμοὰ ὈὉγ Μδοϊκοηϊρὰς δηα οἵβδια. 
Εἰνες "6 (οου πα ρίδη οὗ ἐπ ποχί βου εδαρέδεθ "ὦ 

“Αρραν ἢϊο 1. 46 σοπιὰ νίγοτμπὶ εἰ τυξίεευπη, 11, 
858-16. ἢ]. ἀς Αραρὶε, 11, 16--3ϑ., ΗΠ. (ἐς οεάϊπε 
ἴω Ἐδοϊοοϊὰ ταιίοοθ ἀσδογι βρέπίαα βθποιὶ ἀΐνεγεο. 
τὰσι οὐὈϑεγναιμίο, ]12---14. 6 ἐδρὰ ὀθβεγνθθ οἵ 
ἐτὰ δυῦδ)θεῖ ψΒσἢ σοσυρίεε 11, 8-- 15. “Αμιυα 2ὺυ- 
οι τθο8 εἐγαΐ, Όξ νἱγὶ ἰΏ δδοτὶ 8 δρυΐ ἱορογεαῖ, ἔσθα- 
85 ν6γρ Βιιάδε εϑδοῦΐ, μγοιί γα χὰ ργοῦδε 1ἰσῆι- 
ἑροίαβ δὰ ἢ. 1. (ε]8 νοῖτοὸ (οειῃεπὶ αἰἕοσ ἤογὶ βοΪθ- 
δΒαῖ, Ἰάηυθ πιάδ) οχ τοῦὲ Ζυάδιοο, αἱ ποῃπυη- 
ἡρρῶ ναῦλλνὶ, υὧἱ ἰηΐγδ δά ν. ὅ, 10, 14. Ὠοίλπι, 1). 

ροδβίοἰιιβ, ργμάφηια Ἐδοϊ διαβεῖ σα δΡΘΟΙΠΊΘΉ ρΓεε- 
Ὅσα, τοδληάδί, υἱ ἴῃ 5δοιὲβ υἱτὶ πιο, ἰορηδ᾽ ορεγῖο 
σλρὶϊα Θδ5θ8:. [Δ γτεειὲ τοῦθ. Ναπι ψίβε τϑὶ- 
4.1 Ἰηίεγμρεῖθβ ὑδξειποηΐα δαάπουπί, ἀ6 Βοιιλμὶβ 
Ἁρυπί, σϑριϑέ Μὴ 5ΦΟΓΒ ναοϊδηξροβ, θο ΨνΕΙῸ ἀδς 
Ογαοὶε." 

ἃ, ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, ὅτι πάντα μου μέμνησθε. 
- Διί, 85 δυο, ἰδ υπἰϊϊεὰ νὸὶτὶ ἰτ Ὁγ ΟἩτγοοϑίοιω δηπὰ ἰδε Οτεεῖς 

Οοιηπιοηοεο. ΝΞ 



1 ΘΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΌ, ΟΗΑΡ. ΧΙ, 517 

“ΝΟΥ 1 ρῥγάϊδε γου, Ὀτοίποῦ Οἢγβεϊδη4, Ὀδοόδιδε γε 
ἢανο θδεη (κατὰ) πάντα, ζο.᾽ ὍΠι6 πάντα 15 γΔΓΟΌΕΙΥ 

. ΘΧρ]αϊηρά ΟΥ̓ (ὐοπιηηδηΐαίοιΒ. Βιιϊ ἴξ 18 ποῖ ἤδοοθϑ- 
ΒΆΓῪ ἰ0 ἀἾὟ6]1] ὩΡΟΏ ξἰ, βίῃςθ 18 ΤΏΔΥ 6 τοραγάεσα 88 
85). δάνεγῦ δηά θαυϊναϊδηΐϊ ἴο πάντῃ, “1 ΑἱΪ τϑερεςίς ;" 
ἢ οἢ, ἴγοῦυ π6 Ὡδίυγα οὗ {δ βυθ]εοῖ, ππιξὶ 6. 
Ἰιπηῖῖεὰ ἐο δοοϊοϑίαβεῖςαὶ τηδῖῖατα. ἜΠῸὸ Οοπιρεαία- 
(οΥ8 τηῖρσ ἢ Ὦδνα Ὀοίοι ἀνεὶς θὴ {ἢ ᾽χη ἤοαδίίοη ΠοσΘ 
οὗ μέμν., πἩϊσὶ 15 Ξοιη  ΏΔὶ υπσδυλ]. ἜΠ6 56 886 ἴδ, 
“δ΄ γοὺυ ἴᾶνθ ποῖ ἔοσβοιίδη, θυϊ ἢανα θα οὈ- 
ϑαγυαπί οἵ ΠΥ ΟΓΩΘΣΘ:" " δὴ 1ἀἴοπὶ ποῖ ὕῃκησνη ἵπ. 
ΟἿΓΡ σῇ ἰδηστιᾶρο. Ηοχθνοῦ, 866 1 ἄρρθᾶγθ ἔγοια 
ταῦ ΓΟ] ονν5, {παι [ἤοτα τ γα ὅσπιο Γΐηρσ8 πηϊοῖι ΠΟΥ 
πα πορίεοϊοα, 5ο τ16 πάντα τοδί ποί Ὀ6 »γεϑεαῖ 
Ὁροη, νυΐ Ὀ6 υηἀοτγβίοοα ἴο ἀδησὶο φροπ ἐλε τυλοΐο. 
πη νος σοϊέεπίης ΤὨρορεηνδοῖ οὔδογτοβ : ἀεὶ γὰρ 
εἴωθε σοφῶς μαλάττειν τοῖς ἐπαίνοις τοὺς ἀπὸ τούτων. 
βελτιωθῆναι προσδοκωμένους. 
ΒΥ ἴῃ παραδόσεις ἅττα τηθραηξ {Π6 αἀϊγεοίίοηϑ, 1Ώ- 

Ἡιποίοηβ, ἐπὶ οΥΓΙδησαθ, ΠΟ ΠΟΥ ἩΣ δ ΟΣ ΟΥΑΙ, 
Ψ ΠΙΘΙ τπ6 ΑΡροβι16 πὰ ἐφ τοὐέὰ ἐΐεηι, ἴοτ {Π6 τερι- 
Ἰαοση οὗ {πὸ Οδυγοῆ. Τῆι ἐἢ6 ποτά 185 οἶδ υδοὰ 
1Ώ {Π6 561868 ρ»γετορέ, ἱπείίἐμέϊοη, ο. ὅδο 2 ΤΏΘΑΒ,. 9, 
1δ. κρατεὶ τε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάέχθητε, εἴτε διὰ 
λόγου, εἴτε διὰ ἐπιστολῆς. [η ἋἀΔ]. 1, 14. 11 15 υδεᾶ οὗ 
ΟΥΆΪ (γα! σου, πὰ ἴῃ (οἱ. 4, 8. οἵ ργεςθρὶβ 15) ρϑῆδ- 
ΤΆ]. ΤΠ (Π6 νογ παραδοῦναι 18 δε δοί(ῃ 1η {Ππ|Ὸ 
ϑογιρίυσαὶ! δηὰ (]αββῖσαὶ Ψγοσβ ἰῃ τπ6 βθη886 απ 
ἐἰοιση ἐο Ἡϊεπι ΟΥΨ, ΨΏΘΊΠΘΣ ΟΥ̓ ἩΣΙΓ8, οΥ ὈΥ ἰεδάοῃ.,. 
Ὀυὲ σαησταἷν τ[ἢ6 ἔογτμοῦ: ἀπά βουιοίλημδδ ᾿ἴ βρη 868 
ἴο ἀο νοῦ οὐ μβαπαὰ ἀονῃ ἔγοπι οὔα᾽β δησοϑίοζα ςθξ-ς 
ἐπίῃ οὔβεγνδηςεβ. (866 [π 6 ΘχαΏρ]65 μὰ δίερῃ. ἜΒα6δ. 
δη8 Κται86.) Οὐκ ἰδ6β6 παραδόσεις ΤΠ ΠΘΟΡὨγ͵]δοὶ χο- 
ἩΔΑΥΚΕ : Ἔντεῦθθεν δῆλον, ὅτι καὶ ἀγρώφως πολλὰ παρέ- 
δωκε καὶ αὐτὸς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι. νοι, ἤθννοναΐ, 
τοῖθατκ, {παι (26 ᾿γθβοηὶ ράββδθα σδᾷ ργονῈ ποι βίο 

ἘἜ Οὗ αἱ ]εδδαί, (48 Μίυ, 51.46 ϑυρρεϑίβ,) “"ἴι πᾶ ρεγοείνεί, ἴγοσῃ 
{ἴα αυεείίοπα Ὠΐ ἢ τὰ Οοὐπἰ δίδῃ5 δδαὰ μυΐ ἰο τι ὁπ {{||8 βιιδήεεί, 
ων. τπεῖν Ἰεξίον, {παῖ {Π6 } τνοόσε, ἰῃ βεηεῖα), ἀεδέξουν οὗ Ὁ] ον μΩ Ὅν 
ἀϊγοοιοη8 ῬνΠίοἢ ἢθ ἢδα ρίνθῃ." ὍΝ . 



δ18 1 ΟΟΠΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗᾺΑΡ. ΧΙ. 

οὗ {π6 οὐδέν ΑΡροβίϊθβ; ΠΟΙ δγὰὲ (6 τψογβ ΔΥ ονί- 
ἄδηςε (δὶ 6 Αροβίϊα αἀϊά ποῖ ἰεανὸ ἰῃς ἀἰγοσοἢ9 
ἴῃ τις; δηα ᾿ἰοαϑὶ οὗ αἱ ψ1}} τῆον δήογά δὴν 
σουηίοηδησο ἴο {6 Βοπιδὴ (ἰδίμοὶὶς ἀοςίτίπο οἵ 
Ὑγδάϊίοη, ψῃϊοῖ Εϑε109 πουϊὰά ἔγοιιμ ἤσηῆςσα Ὀοϊϑῖοῦ 
ὉΡ: ἔογ {Π6 νϑῦῪ παΐιγα οἵ {Π6 ἴογῖι βιυρρεοβῖβ 1Π6 
1464 οἵὗὁ ποϊπίὶπρ' ποτα ἔπη αἱ» δοέίοπς υἱέ γενρεεέ ἕο 
ἐπε οχίεγπαΐ ἔογπια ΟἹ τοί σίοη, ἡ ΠἸσὮΝ τοὺ σΠδηρα 
ΨΊ ἢ ἸὩἸΔΏΠΟΓΒ δηα Ουβίοιῃβ, δηἋ ἢδ88 "0 γοίθγθηςσα ἴῸ 
ἀοοίτ 68 δηὰ [Π6 6586 η{14}8 οὗ γοϊ :σρίοῃ. [Ι͂ἢ πιδιίοῦβ 
Τοβροαοίηρ {Π|6 ρτοβοσνδιίοη οὗ ογάθὺ δηὰ ἀδθοογαπι 
τἤθτ Ψ το, 88 ἢ οβθηπ). Οὔβογνθβ, τῆ ΠΥ (ἢ! Πσ8 ψν Ιοἢ 
ἷῃ {Παπηβοῖνοβ αἰ ποῖ τηδίογα  }ν αἴδος ρον, Ὀυς 
ψ ΠΙοἢ { νν88 δἀν!88016 ἴο ἴανα 6βϑίδ}}15η6α οἡ ρσοπογαὶ 
Συΐ65, [68 ἀἰβοογάἀδπὶ συβίοπ)8 οἵ ἀἰβρυῖθ8 βῃοιυ]αά 1η- 
7υτς {τπ6 ΟΒυγοῖ, δηὰ ἔϊοιη αἰἰβριιίεβ8 8. 15π|8 5ῃου]ά 
ΔΓΙ86. 

8. Τὴ Αροβιῖΐα ΠΟΥ ῥγοσθϑάς ἴο ἰουσἢ οἡ δῃοίῇογ 
αὔυ86 ψῆϊοἢ δά αγίβθῃ ἴῃ {πῸ6 (οΥπιμίδη (ΟἸμιγοῇ. 
ΤῊ]5 810) οἱ 15 6 }} ΠΠπ8ιταιθα ἴῃ {Π6 ἕο] ον τηρ Ἔχίγαςε 
ἔτοιη Οὐοί 5, δίογγ, δηὰ ΒΕ οϑθημῃ. “ [ρ868 (γε ]ο- 
τι [Ποσαθ αἰιεοϑτοη θα ἀθ οαἰἰΐ ἔδιηϊηαγαπη οὑπὶ 
αἰτογᾶ ἀρ Ιἀοϊοίῃγι!8 σου ΧΙ8886 νἹἀθηίγ: αυδΓΟ 
Ῥαυΐι8 ἤδῆς ἰΓΔΟΪΙΟΠ 6 ΠῚ 806 ΣΊοσὶ δηηθοῖ. [1τάδηὶ 
ΠΟΙΏΡ6, 71 [Θρ14 Ιἀοἰογαπη ἄδηυο ἔγοαιθηΐαγα 5016- 
θδηϊ, εχ ἔδπο ἰῃ θοοϊϑβϑίδιη ἰγδηβἰ αἰ πὶ νοϊιδταηΐ πιο- 
ΓΟΠΊ, τυ πλι]Πογῖ θυ}5 ἰἰσογοῖ ἰῇ σοποίομθ βδογᾷ οὔγδᾶγθ 
Τοιηοίο νοἰδηηθ, ν. ὅ. Ουυπι δυΐθπὶ ᾿ρβϑίυ5 οἰΐϑπι 
δη{)ἀΔοῶθ ρϑγΓῖθ8 σοϊηρίιγοβ (Ρϑυ  ηὶ εὐ Αροϊϊο- 
ΠἾ1) ΟΠ βυδηι ἃ δπἀδῖςο σία, φιθπὶ Δ0 ᾿1ρ80 Ῥδυΐο 
ες Αροΐϊο, αιυυπὶ ἰηΐοῦ (ον ητῆϊοβ νογϑαγαηίαγ, [6- 
ΠΟΥ ν] αἰββοηΐ, τγοσθήθγα ἀυ δ Αγθηϊ, ατιϑρδιοη δ πὶ ἤδης 
ἴῃ δρ βϑίοἰἂὰ ρᾶγί8 δη )υ ἀΔἰσεθ σοπηπηηὶ Ποιη]η6 6χ- 
᾿διαϊᾶ, δά Ῥβϑυΐϊιυτι γοιυ]θγυηί. [8 ἰσίταγ ἰαυάαί (ο- 
τὶ ητἢ108, αυοα Ἰησοηδίἀογαΐίθ σογίογι πι βοσίογι πὶ οὺ- 
ΡΙ ΙΔ] Ὡοη βίαιπὶ οὐβθουῖὶ {ΘΙ ηΐ, 864 τι 6,ἼΟΥ ἐ8 
“Ἱροεϑέοϊϊ, ταοτῖθυ.5 ΔῸ 1080 ιι} 4110], 118 οἰἴατη Οογιηιδὶ 
Βοι ναί 5, ν᾽ ἴδσογα ποϊογίηΐ, νο πὶ ΟΧχ 080 ῥτίυϑ 
»εγοοπέαγὶ τη] αογηΐ, πηι 1 νοῖϑγὶ ᾿ηϑι{{υ10 πονατγὶ 
8]1υἹ4 ᾿Ἰορϑῖ.ἢ 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, ΧΙ. ὅ19 

᾿ δὸ ὙΠΘΟΡὮΥΪ. : Αἱ μὲν γυναῖκες ἀκατακάλυπτοι καὶ 
ἡύχοντο καὶ προεφήτουν, (καὶ γὰρ καὶ γυναῖκες προεφήτουν 
τότε) οἱ δὲ δ ἶπι ἐκόμων, ἅτε ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψαντες, 
καὶ ὅτε ἠύχοντο καὶ ὅτε προεφήτευον. Ταῦτα δὲ ̓ Ε"λληνικοῦ 
νόμου ἦσαν. 
ΤΠ οχργθβϑβίοη θέλω ὑμάς εἰδέναι, ὙὨΪΟἢ ΟσσυΓβ 

αἶ8ο δὶ 10, 1. 185 ποῖ, 48 βοίηδ γεοθηΐ (οιημηδηίδίοῦβ 

τγοδΐ 11, ἃ ἴῆθγο ἔογπιι α οὗ ἰγδῃϑιίοη, δι 18 ΓΑΊΠΟΓ 
9Π6 οὗ δαγηεβί Ὄχῃογίδίϊοη ἴο δίϊθηςίοη, ποΐ (1551Π|ὶ]- 
Ια ἴο βενθγδὶ δπηρίογθὰ ΌΥ οὐγ 1ογὰ ; 88, “ἢ (Παΐ 
ἢδιἢ δϑὺβ ἴο, ἤθάᾶγ, [δῖ Ὠΐπὶ ἤθασ,᾽" 4. 4. ““δἰἰϑῃὰ ἴο 
Ψηδί 1 880." 

ἴῃ ογάθσ ἰο ΒΠΟ {πὶ (ΓΙ βδη τνῖνοβ οἱρῶξ ἴο 
ἢανα (θῖν ἢοδάβ νϑι]θα 1η ἀϊν!ηθ ψνοσβῃ!ρ (νοῦ. ὅ.), 
1η6 Δροβίὶα οβδϑιβ {6 [ο]] ονίηρ γεαδοηδ: 1. Τἢαδῖ 
1ὴ6 νι 18 1η {ἢ 6 ΡΟΨΕΓ οὔ (6 ιιδυδηά, διιὲ {παι {πΠ6 
Ὠυβῦδηά, ἴῃ 4}} {Π|Πη 08 ρογίδι πἰηρ ἴο το ρίοη δηά ἀϊ- 
ν]Ω6 ΨΟΓΒΉΙΡ, 18 8016 οἵ ἴο ἢ0 οπ8 θυΐζ (Ὠγίβί. 

Κεφαλὴ 18 Πετγα 564, Κα (6 Ηφῦγ. ὉΝ, ἰρτο- 
ΡΓγιὸ, ἰοῦ »ιαδέεν, οἠϊοῦ, ἄς. (ὅ66 δ}. 1,6 χ.) Τρ 
γαΐξὶο πιοεέαρλογω 16 οὈν!]οι!8, 851:η66 ἰἢ6 ΠαδΔα 18 σοῃδβὶ- 
ἀεγθὰ 88 {8 ἢ] ΘΕ ππθιθογ οὗ (6 θοάγ οὗ ἃ Γαϊΐοπαὶ. 
θοϊηρ, ἴΠ6 [Δ σι]} γ οὗ γοαβϑοη Ὀοϑίηρ {ἢ Γ6 βοαίθά. ὅ66 
(οἱ. Φ,19. Κεφαλὴ «α͵5ο εἐδηοίοα ραγεηέ. ὅδο ΤΊιθο- 
ἀοτοί : κεφαλὴ δὲ αὐτοῦ ὡς πατὴρ καὶ αἴτιος ὀνομάϑεται. 
ΤΙ8 Δ]}πϑίοη 15 {Πυϑίγαιθα Ὀγ εῖβ. ἴγοιῃῃ Ασίθιῃϊα. 
1,42 ἃς 87. 8, 67. 4,926. δο «'βδο Αοβιμηοίῖ, ο. 127. 
(εἰιοα Ὀγ οΙ) : κεφαλιηὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνὴρ, ΒαΘΒ8:(68 
(}8 σεηδγαὶ ροϑίιοη, (ἢ6 Αφοβίία βῇονβ {Π|4ὲ ἴῃ 4|]} 
{Πϊηρβ ρετίδιηἰηρ ἴο γοϊσίοη [Π6 (ἢ γιϑ[ 18 Π ΓΘΟΟΡΏΙΖΘΟΒ 
ὩΟ ΟὨΒ 88 [ωοτγτὰ δι (Ὠγιδβί. 

Κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνὴρ, 1. 6. ““τὴ6 ψοιηδη, δ6- 
81465 {Π6 βυργοηα Τογά Ψ6805 (ἢ γίβί, ἢδ8 Δηοῖ Σ 
Ἰογᾷ, ὄανθῆ δῖ ἢυβραπα." Τῆς ῬΒΙΠοϊορσίοαὶ (οπ- 
τηθηϊδίογθ ἤθΓΘ ΒΌΡΡΙΥ υ8 νι δρυηάδηϊ ῥτοοίβ δηά 
ΠΠαϑέγαι! ἢ οὗ {16 ᾿πίδσι ογΥ οὗ τῃς6 νι ἴο {π᾿ ἢ .8- 
θαηά4. Οηθ ρᾶββᾶρα πᾶν βϑυΐεοθ. Μαοηδηάήογ: τὰ. 
δευτερεῖα τὴν γυναῖκα δεῖ λέγειν" τὴν δὲ ἡγενομίαν τῶν 
ὅλων τὸν ἄνδρα ἔχειν. 

Οὐ 6 ποχὶ Ψψογάβ, κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ, ὁ Θεός, 



ὅ40 1 ΘΟΚΛΙΝΤΉΓΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

(νἰςἢ τΠ6 Βδοοσίηϊδηβ παν σοὸ ρμαενετγίο, ἴο ἀοξευά 
{ΠεἰΓ ἀορτηλ5,) 1ηὴ6 τόσοης Ἐογεῖρη (σπηπηδηίβέογε 
Εἶν 8 ὙΘΓΥ͂ νΑΡῈ6 δη4 ργϑσδγίουβ δοσοιπ. Τἢα δλγι 
ΘΓ τηοάογῃ (ἰοπηηδηϊδῖοιβ αγὸ ΓᾺΓ δουπάογ. 
ψογβί. δηὰ Εβί. δρ. Ῥοΐθ, δῃηὰ αἷδο 1 10γ.) Βυῖξ 
δρῦτοο ἢ ὙΟΪΕ, ἰδὲ εἰν πησδὶ σαι ϑέβοίΐοσυ ἱηὔεσργο- 
ἰδίίοπ 6 (Πδὶ οὗ (ἢ6 Οτοεῖ Εδίθοιθ δὰ (οβπιεβία- 
ἴογβ. ὅδ (Ἤγγδοδῖ.,  Τιθοάογοῖ, ϑυῖς. 168. 1, 96., 
δΔη4 Ῥοῖαν. οσ. ΤΠρΟΪ. 848. 

4, δ. Ἦεσγα προφητεύειν 6 ὑξεὰ [{κὸ (6 οδτον 
ΜΓ. Οη [ἢδ βθη86, ἢονονοῦ, οὗ {π|9 νογὰ Οοε- 
τηθηϊδίογβ ἅγα Ποΐ ἀρτθοα. ΤὍὅῃα δῃιίθηῖ ομοε ἀο ποῖ 
ἰοιςἢ ὑροη 11. ΟΥ̓ [ῃς τηοάοΓη8, βδοῖηθ, 88 Τ. Α4., 
ΒεζΖα, (αἱν., Ραγεθιβ, δηὰ οἰβοτβ, σῖνε 1ἴ 168 5686, 
““γρδα δηΐ ἱηίεγργος τῆς ΗοΪγ δεγρίυτο." Βυι τὴ“ 
15 ξνβ τη τ ὐοϑ Ρἰαἴη ἕογεθ οὐ 16 νογά, νυ ἢ δόονοῦ 
ἴο τααυῖγο (Π6 ᾿πἰογργθίβείοη δάορίδα Ὁγ Βεὶ., Ὗ 6118, 
Δηα Ῥϑᾶγοθ, Παπηοῖυ, “ ὁ ἴδδοβ. δπὰ οοϊοιηήἠοδῖρ, 
ὈΥ ἱπβρίγαίίοη, ἴἢ6 ἀοοσίτίος οὗ στονεϊαϊοπ." Βοιὴ 
1Π6 86 :τηςετφργοίδιοηβ, ἤοψενοσ, ατὸ |20]6 0 οὔ 
δδρθείαὶ οδ)θοίίοη, Ὠβπιαὶγ, {δὲ 1ῃΠ6 Αφοϑῖδ δῖς. 14, 
δ4 ἃ 85. 58 }8 “1 ροϑύμηϊς πος ἃ ψοιηδλῃ ἴο ἴσο δβινὼ 
μβο ΠΘΙΓΠ6Γ 15 1 ργ Δ Ϊο (ἢδι (ἢ ργαςίῖςα βου 
ἃν Ὀδ6η 80 ςΟΙΠΙΏΟΩ 88 [ἢ]8 1.86 οἵ (6 ψογὶ πουϊὰ 

ἡπρὶγ. Μορὶ γϑοϑηΐ (οεηθηίαΐοΓβ, 88 Ἀϊ εἰε., λίςε(ο, 
νο  , δηὰ Τοοκο, (4ηἀ ἐογιημαεὶν Ηοθῦθ5,} πᾶν (8 
ογάεγ ἰο δνοϊἀ τ[|8 ἀΠῆσι}1γ.) αὐοριοἰ τ{Π| Ἰηἰογρεσίας 
εἴοη ἤγοι ργορουπαάθα ὈΥ Μαποοῦῆ., παπιεῖγ, ““ἴο εἶπρ' 
ἀϊν!ηα ἢγπιηβ ὑπ άογ [Π6 Ἰπηρη δα οὔ ἢ θινῖπθ δριεὶς. 

ἘΞ γονὴ ᾿νῆοιη, οἰ εΎ, ΤἼΘΟΡὮΥΪ. 888 ἶνε [οἰ οινίοξ, δποϊεῖοι - 
Χριστοῦ δὲ κεφαλὴ ὁ Θεὸς, διὰ τὸ αἵτιος εἶναι αὑτοῦ, ὧε πατὴρ υἱοῦ. 
Οὐ δεῖ γὰρ τὰ περὲ κεφαλῆς εἰρημένα ὁμοίως καὶ ἐπὶ Χριστοῦ ἐκλάαμο 
βάνειν" ἀλλ᾽ ἡμῶν μὲν κεφαλὴ ὁ Χριττὸς, καὶ ὡς δημιουργὸς καὶ ὡς 
σώματος αὐτοῦ ὄντων ἡμῶν" ὁ δὲ Πατὴρ Χριστοῦ κεφαλὴ, ὡς αἵτιοε 
αὐτοῦ. Ἐὶ δὲ καὶ κατὰ ἀνθρώπινον ἐκλάβοις οὕτωι εἰρῆσθαι τὸν [Πα 
γέρα τοῦ Χριστοῦ κεφαλὴν, ὥσνερ αὑτὺς ὁ Χριστὸς ἐλέχθη ἡμῶν κα: 
φαλὴ, οὐδὲν ἀσεβὲς" ἐπεὶ καὶ Θεὸς ὁ πατὴρ λέγεται τοῦ Χριστοῦ κατὰ 
τὸ ἀνθρώπινον. Ἑπεὶ γὰρ ἡμῖν ὁμοίονσθαι κατεδέξατο, καὶ ἀδελφὸς 
ἡμῶν ἐχρημάτισε καὶ κεφαλὴ, οὐδὲν καινὸν εἰ καὶ τὰ τῆς ταπεινώϑεώι 
ὀνόματα καταδέχεται, καὶ τὸν κατὰ θεότητα πανέρα, ἔχει κεφαλὴν 
κατὰ τὸ ἀνθρῴτινο», ὡς ἄρχοντα αὐτοῦ, καὶ ὡς Θεὸν ᾳὐτοβ." 



1 ΦΟΛΙΝΤΗΙΔΉΒ, ΟΜΑΡ. ΧΙν ,ς 548 

Αηᾶ Μεηοοσῖν. οὔϑογνοβ, {π8ὲ ργορλοῖ ἴβ ὑβεὰ ἴον 
ἩΛΕΙΙ 'η 1 Κίηρε 10,1. Ῥαγ. 95, 1. (ὅ668 εἶδ Ἐδϑί. ἂν 
Ῥοΐξδ.) Βυῖ 18:18 5δθιῺ5 ἴο ἥανὰ {Π{Ὲ|6 δυρροτί ἔγτγσηι {Π6 
πηροτί ΟΠ 6 ψογτά., ὙΠ δου Ὀσαΐτοῦ δ ΠΟΥ, 1 666 
ποῖ δὸν ἴΠ6 ποίσῃ οὗ σἱηρίη 8 ὁοδη δὲ δἀ πε. όγο 
ἢδρ5 γϑεϊξαιίοη ἰβ 811 {παξ 15 τηϑθβπί ; ψ ΒθῖΠ Εν Οὐ Ῥγόβο 
ΟΥ νόῖῦβ6, 8 υπεογίδίη ; θυ ργορΌΪΥ δοέλ, ἰῃουρῖ 
ὨγΟΓΘ ἐγεαθπΥ τΠ6 ἰὈγδιοῦ : δῃὰ ρμογῆδρϑ {ΠῸ νϑῦβο 5 
ΘΓ σίυθη οἱ ᾿|πὸ ΌΥ 1η6, οὐ σουρῖδέ ὈΥ σουρϊεί, [Ὁσ 
1Π6 εοηνοηΐοποα οὗ ἴἢ6 σοηρτγοραίίοη. ὙΤΠῸΒ προφη- 
τεύω που 6 οαυΐϊναϊοης ἰο πρόφημι Δηά ργαροίπον: 
Βυιῖ [ἢ τἢε86 νοῦ, 88. 18 Ὀγοθδῦϊθ, ῥγανιουϑὶΥ Ῥγα- 
Ραγϑά, {66 15 0 Γοοτῃ ἔον ἐμδρέγαΐϊΐοη. ῬΟΒΒΙΌΪΥ, ἤονν 
Ἔνογ, ἔπθγα τηΐσῃξ θὈ6 βοιηθ ψοιηΦη 80 ροβϑεβϑβϑᾶ ἃ 
Ροσδεϊσαὶ ΤΆΘΌΠΥ Κα (ἢ6 ᾿πηργονίϑαίογο ; δπᾶὰ {πὺΐ 
Ῥγοποιιησοά (6Χ [δπηρογθ) σογίδ᾽ ἢ ΟΑΓΓΏΠΒ, ΟΣ 5 Υ 1. 
ἔυ 8] βοηρϑ, ἰὸ ν] ἰοἢ (ἢ6 οοηρστορεαίίου δυηρ' : δηα (ἢ 15 
ἔλθου] γ τοῖσι. Βα, ἔπ 801|6 ΠηΘΆΒ.Γ6, ριοιπςεὰ, οἵ 
αἰάδά Ὀγ τΠ6 Ηοὶγ ϑριτξ; νι σἢ 1Π6 Ννογὰ προῴη- 
τεύειν ΤΥ ὙΘΙῪ Μ6]] ὕε {πουρῆςξ ἴὸ ᾿πρὶγ. ὙΠ 
ΟΠ γβοβῖ. δηςογίαι δα [ἢ}5 ΟΡ ΠΟ 15 οἶθαγ, βίποα ἢθ 
ΒΆΥ8 ἰπδι {ΠΘΓΘΙΏ 85 ΤΠ} |οὦ [Π6 Ῥτορίμεεν οὐ 9206], 
πυθηϊοηθα δὲ Αςίβ 2, 17 ἃ 18. Βυὶ 1( ἰ5 Ῥγορδῦ α' 
ἀῆδλι ([Π6 ψο6ὴ σῆς 6 ροΓη 6 ἐσ ΡΓΟΠΟΌΠΟΟ σογ- 
ἰΔ΄ ἀδνοίομδὶ σοι ροβιτ!οΠ8 σα γί τ 6 ὈΓΔΙβοΝ 
οὗ (ὐοὰ δηὰ 1πΠ6 Β]οβϑίηρβ οἵ τεἀθιπιρεϊοη, δἰ 87 ἴῃ 
δὰ ἰο {πὶ οὗὁὨ Ζεαομαγίαϑθ, [υΚ6 1, 67. ὙΒδΡο Πὰ 5 
ΧρΓΟΒΘυ βαϊή,, προφητεῦσαι {κα ὙΔΤῪ (ΟΥΤῚ ἤόΓΟ 566. 
βοῆς, ἴοο, ΘΟΙΒΡΑΓΟΒ ἃ 5:18 ι186 οὗ {Π6 ΠΌΓΓΕΒΡΟΝ ἀ- 
ἕὴρ Ηδῦν. ΜΓ ἢ 1 Κιηρθ 18, 20. 1 56π). 10, ὅ ὃ 
δ. αηὰ προφητεία ἴῃ ῬΏ1Ὸ 2, 178. τῆς κατ᾽ ἐνθουσιασμὸν 
προφητείας (δαϊὰ οἵ ΜΜο865᾽5 Οδηιο)6 οὔτἢς Ηδεα 8564), 
δηᾶ 1η Ἐϑίἢ. 9,12. ἷ 

- Βρ. Ρδᾶγσα ἢδ5 ἤδθῦδ ἃ ΨΘΓῪ ἘΠΒΈ ΓΙ ΟΙνΟ ἠοία.. 
Κατὰ κεφαλῆς ἔχων, 8061}. τι, ἰ. 6. κάλυμμα, ΜὨϊοΝ 

6111ρ6818 185 βιιρρ!εα ἴῃ Ρίυς, (εἴθ ὈγῪ Ἀταιδβο), εἰς 
ἰαλεξανδρείαν ἧκε. ἐβάδιδε κατὰ τῆς κεφαλῆς ἔχων. τὰ 
ἱμάτιον. Οἱ 16 σονθείης οὗ [π6 πεδὲ 560 [8 βοίβϑ 
οἵ ΒΟΥ δηὰ Ἰλοάάν. 

’ Ά 4. καταισ χύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, Εὖ 18 ποῖ Θά [0 

Ά 



δΦῳ ὲ 1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ8, ΟΗΑΡ. ΧΙ, 

4οίοτιηΐηθ {ἢ 6 οχδςοῖ ἱπιροτγί οὗ [8 Ἔἐχρσϑββϑίοῃ, ἤθγα 
Δη6 ἴῃ 16 Δ} 6ι]οαὶ οἰαυβο, βίποθ ἰΐ 18 βΒβοορ δ ]8 
οὗ ἐνο β6η868, Ὀοιϊἢ βυδηοϊθη}ν ἀρροϑίίθ. ΜδηΥ πιο- 
ἄδγῃ Οοιηπιοηϊδίογβ, ἰῃ ἴπ6 2 ),5έ, Ἰηζογργαῖ 11 ““ ἀ18- 
Ποπουγοῖθ ( γὶβὲ 848 [8 ἢθδά :᾽᾽ δπά ἢ {Ππ|ὸ οέλεγ, 
“ ἀἰβῃοηουγοίῃ ἢογ πυϑῦδηά, νῇο 15 ἢδσ μοδα." Βυϊῖ 
411 (ῃο86 ψῃο ἐπ 8 ΡῬτγοροβιθα τνογα ποΐ πηδιγιεα σο- 
θη. Τῆϊβ ἐπογοίογα σδηηοί ὃὉ6 τοϊογαίθα : ἢθ ἴΠῈΓ 
ἀο [ ἤηά δηγ σοιιπίδηδηςα ἴον 11 ἰη {δ δηςεηΐ (οα- 
τησηϊαίοτβ. [ἴ{τπηυδῖ, 1 τ ηΚ, Ὀ6 ἰηἰοτγρτγοϊθα ἴῃ {6 
»ὴνεοϊοαί Β 86η86 : ΟὨΪΥ ΜῈ ὅγα ἴο δάνεοτγί ἴο δὴ ἴοι 
ὉΥ νυ] οἢ (η6 λεαά 18 ρμυϊ ἴον {Π|86 »ογϑοη : 80 (ἢδῖ 1 
1Π6 ἔογιηοῦ οἶδυβα 1 την Ὀ6 Γοηἀογθ, “ ἠϊϑργαςοθβ ἢ!8 
Ρθίβοη δηὰ ἀἰμην," 1. 6. δΙπηβοί ἢ, πδηηεὶγ, Ὁ. δάορί- 
1 ψῇῆδὶ ψὰβ ἰμουρσίς [0 1ΡΙῪ βογνιίυαα : δηὰ 1ἢ 
186 Ἰαϊίον οἶδιι86, Ἔν ΡΑΜΡΡ τα ΠΟ ρογβοη,᾿ Ἢ 1. 6. Βογ- 
56] ἴ, Ὀ. ν]οἰδιίηρ ΡτΟρΡΓΙΘΙΥ ; βίης ἔθου ψοιηθῃ ἴο ἢδνα 
1ῃ6 Ποδὰ υποονεγοὶ 88 Ἵοοηϑιάογοά, θοίῃ ὈΥ {86 
Οτθοῖβ δηὰ 9.6.8 (πὲ Ἰατίαγ δβρϑοῖβ! γ), ἃ8 ἃ βαστγδηΐ 
ἸΩΡΓΟΡΓ οι; ΚΣ ψ ῃοἢ 18 ργονοὰ ΌΥ πυπιογουβ οἰΐα- 
{1008 ἴῃ Υεί8β. Βοβαππ)., οανογ, βϑιιβροοίβ τῆδὲ [ἰ 
ΔΒ υϑ08] ἴὴ ἄτθθοθ ἴογ {πὸ ψοιηθη ἰο Ὀ6 υηνοιοα 
ἴῃ [Π6 ἰΘΙῺρ]68 : ἃ ουϑίοῃῃμ, ἢ6 (ἢ! η}κ5, ν Ί ἢ ΒΟΠΊ6, 
ῆγουσῇ Παίγοα οὗ 7 4΄5πι), ν]8ῃ64 ἴο Ιηἰγοάυςα ἰηΐο 
ἴπ6 (οΥΙ ί8η Οδυτοῇ. 

᾿ ὅ, ἐν γὰρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃη, ““1ἴ 15. ὁΠ6 
δηά {Π6 βϑδῖὴ8 (Ὠϊηρ ἃ5 1Γ 5116 δα Ὀδθη βιογη." Οἷ 
(6 Ιἀϊοηι ἐν καὶ τὸ αὐτὸ, ψ ὨΙΟΘἢ 15 4180 [ουηὦ Ὀοίἢ ἰη 
Τιαιΐη δηὰ ἘΏρΊ8., Κγρίκα μὶνεβ Ἰηδῃν ἜΧμρ]68 : διά 
6 ΠΊΟΓΘΟΝΘΓ Οὔβογναβ, {Πδὶ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ 15. [ῸΓ μία 
καὶ ἡ αὐτὴ ; τοίεγγίηρ ἴο 10, 6. 6,11. Βαϊ {Π||8 566 18 
ἴο ῥγοςθϑά οἱ 8 τηϊϑίδκοθη νον οὗ [Π6 σοηβίΓασίίοῃ, 
ΜΠ ΙΟΝ ἰ8 (1 {{Π|}11} 85 [ΌΠ}ον8 : ἐν καὶ τὸ αὐτὸ ἐστι (αὐτῇ 
καὶ) τῇ ἐξυρωμένη, ἰ. 6. “1{ 18 88 ὑδὰ 845 ἢ δῇς. Ψ6ΓΘ 

-  ὙΟΪΓ υπϊίε5 Ὀοῖῖι {ἶπ6 ρἢγϑῖοδὶ δὰ τρϑιρῃογίςβὶ. 
Ἰ Απαὰ δϑρϑοῖαὶγ ΠῈΡ πο ; δίησε, 88 ἰῃ6 ἄροβί]ε δι ιβ, ἱξ 19 “Ἅ ἃς 

ἐδ 86 Ἴ6ΓῈ 5ῇογη." 
ΠΣ Τῆι ϑείάεη, ὕχ. Ἠεῦτ. 8, 17. ἴε}18 υ, (ῃαἴ ἃ περΐίοοις οὗ θεΐῃς 
το ]οὰ ἴῃ Ρυ ὉΠ 5 ννϑ8 ἃ ᾿ἰδννίι} σαυθα ἴογ ἀΐνοτοε. 7)ιαῖ 1Π6 ουδίοιῃ 
δὰ ρτονα δὰ ἔγουλ (ἢ6 δα] οϑὶ δοι αιιϊϊίγ 18 οἶεαῦ ἴοι εΏ. 94, 65. 



1 ΠσΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. δ28ϑ 

ὉΠΟΙΏ.᾽ Νον {86 ΔηΠαΔυΔΓΙ68 δηα ῬΗΙΠοΐορ 818. ἢδνο 
γον α (ἢ 41} {πΠ6 δηζἰθηΐ πδίϊοηβ ἀρτοϑά ἴῃ δοσουηῖ- 

1ηρ; {Π18 88 {Π| σγοδίθβδϊ ἀἰβῃοηουν δηὰ αἰβῆρῃιγαπιθηξ Ὁ 
ἴο ἐπ6 μϑῖβοη οὗ ἃ ψοδη. Ηβδησβ ἰζ ψὰβ ΟὨΪΥ͂ 
δαἀορίεἀ 88 ἃ δίρῃ οὗ οδχίγειηδ ργίοί, (566 οι. 21, 
12.), ΟΥ ννἃ8 1ΠἸΡΟΒΘ(α 88 ἃ ΠΊΔΓΚ οἵ ἰΠΔ ΤΥ δηἋ ἀἰϑργᾶοθ 
οη δι [6γθ8868 δηα Παιὶοίβ.Ό δα {ἢ6 οορίουβ ([458- 
5108] 2ΠΠδΓαῖ! 65 οὗ ΝΥ εἴβ. δηὰ Κυρκα." 

6. εἰ γὰο οὐ κατακαλύπτεται γυνὴ, καὶ κειράσθω. 
Ηδτα ψ ἤᾶνθ {Π6 βδπη6 βϑηεϊπιοηΐ δι γί 6 υηΐο] ἀφά. 
Καὶ κειράσθω 18 ἃ ΡΟρΡΌΪΑΓ ἜΧΡΙΓΘβ8:Οὴ ΓῸΓ ““5}}68 ΠΊΔΥ 88 
γγ6}} 6 Βῃογη." Κζάειρ. ΡΓΟΡΘΙΙΥ βρη! ῆθρα ἰο θ6 δλογῃ ; 
ξυρ. ἴο Ὁ6 βιᾶνοη. Βα {Π6 ἀϊδεϊποιίίοη 88 οἴβῃ 
Ὡορ]εοίο. Βοβθηπ). ΟὔΒΟΓν 8: “ Κείρασθαι τὸξδογΓα 
Βοϊϑηΐ δὰ οσοϊρυΐ : ξυρᾶσθαι νεΓῸ δὰ 5ἰησίριι." 

Τη6 Αροβι θ᾽ β δισαπηθηῦ 18, [Πὰς ὈΥ 80 ᾿ποονοτηρ; 
{Π6 ῚΓ ἔλοθϑ (ἢ υ 1Π]Γα {Παῖς γαραυϊδίίοη. 

ἢ. ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθα: τὴν κε- 
φαλὴν. ΤῊ]5 15 [Π6 δοοοπα τϑϑβοη. ΨὮΥ (6 (γι δίίδῃ 
ννῖδ βῃοι ἃ αν ἤθγ ἢδραά νβιθᾶ; Ὀδοδυβα 816 18 
θοιηά 80 ἴο ἦο ὈΥ ΘΝΘΓΥ πΊοάθ οὗ ονϊηοίηρ τοϑρθοΐ 
δηἀ τῃοι 65 ἰονᾶγὰβ [ἢ6 ΟΥΠΘΓ 56χ. Α "παπ, 16 
ἈΑΡροϑβΕ!6 βᾶυϑβ, 15 ηοΐ οδ]ρρά (ον [Πἰ 18 1{Π6 86η86 οὗ 
ὀφείλει) ἴο σονοι 8 644, ὑπάρχων, Ὀείηρ᾽ (]. 6. ΒΙη66 
[6 18) ἴῃ εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ, 1. 6. Θϑρθοία! γ, δηᾷ, 
κατ᾽ ἐξοχὴν, (6 Ἰτηᾶμα δῃηὰ ρίοιυ οἵ ἀοά, ἴῃ ψῇϊςοῇ 
ΨΟΓα5 ηοβὲ [πἰογργοίθγβ {1 Κ [ΠΘΓΘ 18 Δ ὨΘΠα]Δα 8, 
ἴογ ““ [Π6 ρ]οιιουβ ἱπιᾶρο οὗ (σοά." Βυΐ {818 566 "8 
Παγϑῆ, 1[.8Ποιι]ἃ (πη κ, ψ ἢ ατοῖ., παῖ 10 τδᾶγ ἱπ|- 
Ρογί δὴ οἰιροησα οὐ ΓᾺΥ ἔτοιῃ {ῃ6 νης Ἰρἢϊ: 
5η66 ΤΣ, νν Ὠ!οἢ ΔΏΒΜΘΙΒ [0 δόξα, ἢ88 ΡΙΌΡΟοΥΪΥ τΠδὲ 
86η56.0 Τῇε οἷά (οιηπηοηίδίογθ, μοψονοῦ, βρθου δία 
ἴοο πιϊηυ οἰ οἡ {18 88 ψγ6 }} 88 ῆϑην οΟἰἤθν ροϊηί8, 
Ψ ΠΙΟἢ ἃγὸ δἰ ἤθῦ τηθγ γοβηριηθηΐβ, ΟΥ ὉΠ οἰ θυ τ ]η8- 
016. Τἢε Ἰοδαίΐηρ' [468 βθθπηβ [ὁ Ὀ6 (18, {Πδὲ τηδη, 

ἘΞ ΟΥ̓ {Π686 {Π| χηοϑῖ δρροβίί(α ἅτ ῬῃΪΪο ὦ, 809, 14. ὁθ᾽ ἱερεὺς τ᾽ 
οὑπίκρανον ἀφελὼν, ἵν᾽ ἐπικρίνηται γεγυμνωμένῃ τῇ κεφαλῇ τὰ τῆς 
αἰδοῦς περιῃρημένη σύμβολον, ᾧ ταῖς εἰς ἅπαν ἀναιτίαις ἔθος χρῆσ- 
θαι. Ταοϊῖ. σεδιηλ. 19. Ῥαυοίδοίγηα ἰῇ ἴδ) Ὠυπιεγοβὰ ροηΐα δάι]ῖ6- 
τίδ, φυογατα Ῥοβηα μγεββθηθ, δἵ τω 8 ρεγηχῖθε8. Αοοίοῖθ ογ ηἰδυδ8 
πυάδῖδπ) σογδιὴ ΡΓΟΡΙ 41:18 Ἔχ ρΘ δῖ ἀοπὶο τρλιϊιι5. ΑρυΪ]ε). Μεί. 4. 



584, Ὶ ΓΟΒΙΝΤΉΙΑΝΕ, ΟΗΑΡ. ΣΙ. 

ἰηνεβίεὰ Ὁγ Οοὐ ΝΙΝ δοιδοῦν 5 ονὸρ πε΄ Ὑνδοῖθ 
ογθδίίοη, ΠΠΑΥ͂ Ὀ6 σοηπδίἀογοα 88 ἴπ ἐριοβό ἢ οὐ ἴγρε 
οἵ Οοέ, δηΐς, 85 Η νογᾶ, δ γὰνψ ΚΧ0]8 δὶς ὑγίσλέπεεε, 
Ἰα5ὲ 45 νἱοόγούβ δηὰ τυ θγβ ΔΓΕ ΟΠ Εἰ 69 πε ῖδρἢο- 
ΕΙΟΔΙΪγ δ! ἰο Ὀ6 εἴκονες οὗὨ {ἢεῖγ βονεγεῖσῃ. [Ι͂ἢ {δ9 
νίεν Κγδυβα οἰΐεβ ΡΙ αἱ. 8Ρ. δίοῦ. 168. ΓΆρχων δὲ εἰκὼν 
ϑεοῦ τοῦ πάντα κρατοῦντος 8ΪΔ0 8 δαηΐοΠΟα ἴγοῦι Ῥοσῖ. 
Οηοπι. εἰκὼν δὲ βασιλέως ἔμψυχος θεοῦ. Απηὰ 80 Ἀο- 
Β6Ή ἢ. : “ Εδῖ ΘΠΪΠῚ Υἱγ ἔῃ ΒΌρΓΟπιΟ ρσγδάυ ΠΟΙ] οσδῖιι8 
ἱη δοὲ πηι ηάο, οἱ ἰΔΠ41τ|8δι ΒΟΟΌ ΠΕ ΔΓ15 81. υ͵]9 Γλδ 18, 
Ἰρδια 5 δἰΐδιῃ πῊ}} 16 18 γεϑμϑοῖυ." 

Ύ. γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρὸς ἐστιν. ΤΠΪΒ 145 Ὑψ6}} 6χ- 
ῥ᾽ αἰπεὰ ὉῪ ΤΠποοάοτγει (ἢ. : Ἢ δὲ γυνὴ αἷς ὑπὸ τὴν τοῦ 
τΝ μὰ ἐξουσίαν τελοῦσα, τοῦ ἀνδρός ἐστι δόξα, καὶ οἷον 
εἰκόνος εἰκών ἄρχει μὲν γὰφ καὶ αὐτὴ τῶν ἄλλων, ἀλλ᾽ 
ὑκοτέταχθαι τῷ ἀνδρὶ προσετάχθη. Απὰ ἴη {ἢ 58Π16 
ΤΔΠΏ6Γ (Πουπιδηῖυ οχρίδίηβ8. 866 αἰδ8ο Ῥηοξίυ5 
αϑὰ ᾿ποορηγίαςει. ϑεϊοεοιῖροθη ὙΈΓΥῪ ψΕ}} ἐχρ  δἱπβ 
ἰδυ9: “ιν δά ἱπῃρασίηεπιη 1)6), δὲ ῥγόρίογ τ 
δοηάϊίυβ 68ῖ, υὐ 6)05 σἰογίαπι δι ρἢΠσαΓοῖ : πηὺ- 
ἮΦΡ νϑσῸ ργϑίογοα ργορίδν νίγυπ), υἱ οἱ δάἀϊππιθηίο 
δϑϑεῖ, (λἀδοαυθ τη ]Π6ν σίογίαπι [) εἱ βεουπάδεο ἴδη- 
[ππ| ῥτγοιπογοῖ,) αἰιοὰ σ]ονίοθιιην οδί εχ τη 338 Ό]Πη0.ἢ 
δὸο διαάθ: “ΤἼΤθα πιᾶη ποδάβ ΝΒ δυιϊ ποῦ  υὑπάογ 
(ὐοὰ : τΠ6 ψοιπδη, ᾿ἸοΓ ὃ ππάδε ἔπ πιδῃ."" ΣΙ 
(ἰϊ πιῶ 6 δά δι) 5μϊποβ, Κὸ τὴς πιοοη, ἢ ἃ Ὀογ- 
τον Ἰἰσῆς, “εέσοέ (ἃ8 Μτ. ΨΑΙΡΥ 51.}.5) γα δὶ 5 μι- 
γε Σ ὙΠ ἰηέδγθηςσθ, ἔθη, τηϑδηΐϊ ἴὸ Ὀ6 ἀγανῃ ἤγοιμι 

« 80 Οὐἱὰ. Μεῖ. 1, 76. (εἰϊεὰ ὃγ ̓ ͵εῖπ.) ϑαποίίυϑ Ἠΐξ δηϊπ)δὶ, πλθη- 
ὕομα ἐδροσμιβ δἱϊα ἤδονγδι δάϊπυς, εἰ αυσὰ ἀοαικαεὶ “δ οοὐἴενα 
μορεεῖ; Ναοῖθδ ἤοηνο δοὶ, οἶνο ἤθης ὀῤνίο βειπόπε ἔδεὶϊς ἥ]α ομίεχ 
τεξυπι, οἶνε---αλίυς ΨΔμεῖο---βηχῖϊ ἴῃ εἰ ίστῃ πιοθεταίστ οὐπεοῖλ 
αὐθα εθρν ̓  ἔπθθοι οὐ «δὴ κ ἐὸν εἰδκὶ ψ ἢ οὐδ, δ δυο μὲ οΟδβ)0- 

εἰ ΟΝ , δα. ννϑ ἀστίνεά, ᾿ οἰτεαϊουν 
τλὴς μϑνὰ ἥολ ἴδε ξμ οὗ Μοδεα. ἜΕῚ ἢ 

ἐ 8ο ὨὈίορεη. 1. ὃ, 61]. τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας θεῶν ἔλεγεν εἰκόνας 
εἶναι. [υοΐδη. ΡΓῸ [πιδρ. 48. τὸν ἄριστον φιλοσόφων εἰκόνα θεοῦ 
τὸν ἄνθρωπον εἰπόνγνα ἐἶναι. 

1 ἴα νἰςἢ νίονν ἰξ ἰΦ Ὀεφιμ }} 7 οὐδαγνεὺὰ ὃν Βομείορα ἐπ ἔπε. 
Οὐ. 1. 18, 853 ἃ 4: 

ΕΣ κεῖνος (ἱγαθε8) γ᾽ ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφικολεύοι, 
Μεῖδον κε κλέοε εἴη ἐμὸν καὶ κώλλοον οὕτω. 
Νῦν δ᾽ ἄχομαι" τόσα γὰρ μοι ἐπέσσενεν κακὰ δωίμων. 



1 ΠΟΔΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. ᾿ς δ 

1118. {818 δα οἰρὶε ἐμπογοίοθσθ ἰο δρροᾶγ Ἡϊΐ ἐδ8 
δγτωθοὶ οἵ πιοάθδίγ δηὰ βϑυδ)εσϊζίοη ν Βοἢ ἃγὸ μηρῆ δα 
ὃγ (6 Ὦραά Ὀεΐηρ οονογαά. 

8, 9. Τῇ Αροβί]β ὩΟΥ βῆονβ (ἢς φγομπαᾷς οὗ (ἰδ 
τιρὶις οὗ διερουιογγ, 1εἴ, ἰὼ τοβρεςῖ οἵ καένγε (80 
ὍΠΓγ75. : ἄρα Φυσικὴ ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀνδρός); ἄν, ῥτίοΓΥ 
οὗ ογβαϊίοῃ ; 84}γ, ρΡγροβθ οὗ ογϑδιίοῃ. δι Αάδιῃ 
Ψ 88 ἤτδθί ογθαίθα, ἰἤθῃ ἔνα: ψῆο ννᾶ8, ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, 
ἔογπιδά οὐὖἱ οἵ δἰβ β48, δῃὰ Τὺ» α ἀείρπιαέε; τοΐεν- 
τσ ἴο ὕη. 95, 18---21. Οομηρᾶτγο αἷβο 1 Τίπι. ᾧ, 18, 
ὙΒΘΟΡΙΥ]. ἐχρ  δἰῃβ νεγβα 9. (08 : οὐκ ἐκεῖνας δι᾽ ἐκείνην, 
ἀλλ᾽ ἐκείνῃ δι᾿ ἐκείνων. 

10. διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κέ- . 
Φαλῆς, διὰ τοὺς ἀγγέλους. 

ῬΡεγῆαψα διοθη αἱ] εἰ ραϑορβε οὗ [6 Νεῖν Τορίαμηθδε ἴἰνογε ὧν 
μοῖ ομὸ δῖ 88 ἡιογα ακογοϊϑθο τ86 ἰοδιηΐβ δε πμρεθιίν οὗ τὰς 
τορι όγῃ Οοδμηθμέδίωνη, ὡγ ἰὼ νν δἰοὴ εἰγεὶγ αϑδρανουγ ἴο εἰεῖϊ γα 
ἴδον (ἡϊοἰς ἃ δρεἰδέδοίοιγ ϑρῶθθ πᾶν ὑὈδδῶ 668 δβιιοοεοϑξι, ὅδε οὶς 
διὰ ἈΠ ΟΪ[, δοὰ ιμ6 (οποπιθωίδίον ὃν ἔνθ οἰε. ΤΡὸ οἰδεῖ οἰδὲ- 
ΘΌΪὙ, Βονενοῦ, ἀοο μοὶ γεϑὲ υυϊ ἢ 86 ἐξουσίαν», ἩΒΙΘὮ 41} (Ὡς απιϊοαῖ 
᾿ηιογρεεΐῖοσο ἅνε δμτορὰ μ68 ἐδ 6688 οὗ κάλυμμα, α τεἱἑ. Βα οὐ 
αυεπιοῦ ἰδ, τἢγ, δῃηά υἱῖδ ννβαὶ οἱ υδίου, ἰδὲ (ΘΓ δ εεμογεεέ- 
Ἴρςο κεηιίοηι Οομιεησπίδέοξο (ἢ αἷς ἰξ τὰ 80 σα θὰ, δὸ δεὶμρ'᾽ τῆς τοῦ 
ἀνδρὸς ἀξονσίᾳα καὶ κυριότητος ἐνδοικτικὸν ὕπαρχον καὶ παραστασι- 
κὸν (ἴ0 υὯδ6 16 νοῦ οἵ ΡΠοΐ. ὑφ. ουτεη.). Αβά ἐδ [δ ορὶηίση ἰθ 
«φαφφοείοθ ὉῚ τρρεζ οὗ [6 αν γ τοούδγηῃ (οτηηεηίαίοσα. (φοα ΥΥ οἱ, 
Ῥ. 477.) Βυῖ ἴο {5 ἱϊ 868 θεδῇ }ιι51}γ οὈγθοῖθ ὈγῪ ϑειξπιδθ. : “ Δ 
ὉΝαδ μοϊοεϊαϊέη) Βαδδεξο αἰςὶ ὠεθθιῖ, αυῶθ μεθ αἰ Ἰπ δἰζ, Ὠαϑοῖο, 
8}1} Ἰυάϊοοιι, οἱ οείμηι." Αρᾷ 61}}} πιῶγε δοὶν ὉῚ ἰἴῈ Ἰρωβοὰ Βρ. 
Μδσβῃ : “1 τὰς ἐμ Ὀ] τ οὐ μοναῦ ννῶ9 ὍΟΓΕ ὃγ ἴδε νεοιηϑῃ, ἴἴ 9 Γἂ- 
{μον ἃ ἰοίζβῃ οἵ οϑὐεούοη οὐ ἔθ ρᾶγι οἵ {Πν}Ὸ τϑ8ῃ ; δῃᾷ ἰξ ἐξονσέα 

βαίφλερ (0 (20 αι βοῦν οὗ [6 πηϑτι, ἰὰ ἰδ ΥΟΥῪ ΜΏΡΓΟΡΟΕΥ δρρὲεὰ 10 
ἴδε τοι οὗ ἴδ 'υοϑῃ : Οὦ (86 οἱποῦ βαιά, ἰζ ἃ υϑἱ! 9 ἃ ἰοἰκρη οὗ 
δυϊδωγϑοίου, ἱ6 μδε οὗ ἐξονσία ἰᾷ (δαὶ οδεδὲ ἰηγοῖνοα ἃ εοοἰτοῦξε- 
ἰοη.᾿" ' 

Οἴεδο γεϑοβὶ Οφονδοοοίαιφια ϑοθθ6 οδῈ ἰηοἰϊποα ἴο τοροσὰ ἴδε ἐξον- 
, φία τῷ ἴδια ἤδύδε οὗ 8 [ενιηΐα ογπανεφεὲ ἴογ ἴὰξ ἢεδα, ἔυγα)δὰ οὗ Ὠγαῖε οἕ 
ϑαάς οδὲ ψ ἢ} ἰεσεῖθ, (866 94 476.) Οἰνεῖβ, δὲ Εβονεν, δεϊνευδ., 
δορὰ παροηηι., σαραγὰ ἰΐ δὸ ἀδεμηϑιΐηρ; ἃ ϑεϑέ, [βου (ὡνὰ 1 πὲς 
κεἰ ὰ.}}γ) ποῖ υἱῖῃ δῇ τοέδσεηοε ἴἰο ἴ[|6 ϑυμεοενογίγ οὗ (86 ἤδη ἰοὸ ἴδ6 
πορίθῶ, δι οὗ {86 πηογείεα ννορηδ ονορ {ἢ αγδίοῃ ; Ἐ διιρει σειν, 
ἴῃ φοεῖ οὗ βοβοῦὺν δηὰ αἰκχηδάγ ὑεῖς, ἰὰ μ6 Εδοῖ, ονεν σθρεϑύθα 10 

- Δηᾷ (δὲο ἀοεδ οὶ πλϑὶθν8}}ν ἀϊβον ἤγουν (ῃ 6 ορἰπίου οὗ ΒΡ. ΜΚ]- 
ἀϊεΐοη, ννῆο (Ὠΐϊηκα ἴπαὶ ἢ6 ναὶ] τηἰρῆΐῖ αν δοχυϊγεὰ [ῃ6 Ὠδπιρ, 
πον {να ῬΟΙΟΕΙ ΟΥ ἰδσεῶφα ἩΠιοῺ ἰΐ ζῶγα [ὴ6 ΜΕΔΓΟΙ ἰ0 ΦΡΡΟΘΑΓΙ ἴῃ 
Ῥυδὶὶς, 



δ90 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ; 

ἐλοιι, 8 ἱβιδοὰ ἰ5 {ἴνὸ οδδε Ἔνθ δί τῇ ργοϑοηὲ ἀδὺ 1 ἜΥ̓ΟΓΥ ΓΟΌΒΓΡΥ 
οὗ Ευτορε. Ἰπάεοὰ {ππ το ἴοτιω ἀοιπίπα, πείσεις, ἴθ μ᾽ 165 [ἢϊ8, 
ἴι 'α ἴγυΐγ οὔδεγνεα Ὀγ Εἴδοπεῦ, αΐεν ΒΡ. Ῥεᾶγοθ, ὑἰμαὶ Ὠδγηδβ οὔ {ἰηρα 
δῖε ποῖ υπίτεηιδηΐγ ρυὶ ἤογ (Βς Ὠαπλεο οἵ (πεῖν οἰρτιβ δηὰ ἰοΐκεῃδ, 
“Ψεῖ!, (πεν, (σοητίπιιοα 6), ἰ5 αἰ] ἐξουσία, Ὀδοδιϑε ἰΐ τῦϑ8 ἃ 5:5 
οὗ ποηουγ ; ἴον ἰϊ ἰ5 ψεὶϊ κηοννη ἰδὲ (86 δἰδῖε οὗ πρδστίθὰ νροζθεῶ 
γ88 δίποηρ ἰἢ6 δέν ἴῶογε ποπουγαῦϊα ἰδ παῖ οὗὁἨ υπτρλττίθη νγο- 
ΤΩδΏ ; δηὰ ἐξουσία αἴϑο εἰρηΐδεα αἀἐρηϊέψ, ργεγοραίϊνε, θα ἐπνήεο 
ἀνεῖῦγ (πἰηρ {δι ἰδ ἐμρεγίοῦ δηὰ ὀχοοίίεπί. ὅεε ΨΦοῇ. 1, 18. ὦ Μδςο. 
1, 18.11, δ8. Ἐογ {Π|6 τεδδοῦ ἵπὸ ϑερῖ. πῃ Οεη. 60, 16. εἰρη 
ἰετιθθὰ ϑαγαἢ 8 νεῖ, νυ οι ἰ5 σα! οὰ Ὀγ Μοδδβ πὶ 86}  Ἐ3"}» ΠΊΌ9, 
τὴν τιμὴν τοῦ προσώπον." 1 ποιιϊὰ σοπιρᾶτε, ννδῖ 1 ἰδ εἴγδῃριε ἴδε 
Ο(οπμπιεπίβδίουβ δου ἤανθ οὐγἱδἀ : Ὑγρ. ΖΕη. 7, 814. εἷζῖ γορὶυβ 
οεῖσο Κ᾽ εἰεὲ λοῆος ἰονού Ὠυ τη 6ΓῸΘ ; τ ἤδυϊα οτίηθπ Αὐτὸ ἰηϊογηεεῖδῖ. 

Νοῖ ἱδ ἰἴϊ δῇγ ᾿Όπόδν (πὶ πο ᾿85 Ὀδοη ΠῸ ἐσαπερίε οὗ δυοῖν 88 
Ὧ66 οἵ {πε τοτὰ γεῖ ργοἀυςεδὰ ἔγοτῃ 8}γ βηπίϊεηϊ δυΐποσ, σοηϑμδγηρ, 
ΠΟΥ͂ ΝΕΓῪ ἔενν ὑοῦ πᾶν Ὀδδ μγεδεγνεὰ ἴῃ τ ἰο ἢ ΒΩΥ δυςἢ ἴεσῶι 
οου!ά ὃς ἐχρεοςιοα ἴο ὃε ἰοιιηὰ. ΤΏυϑ (Οὐο]οπιεβίιια, Οὐββ. ὅ8ογ. 21., 
διε ἀἀυςεὰ ἃ ρμδεβᾶσε ἔγομι Αγάἀοϊρηυδ, πεσε ἐμηρετίμπε 15 υδεὰ ἴον ἃ 
δνγαὶάεά εἰτὶ οΥ ἰυεί; αῃαὰ ΟἸδαν. (οἰϊοιὶ ὈὉγ οΙ , 475.) 85 δάάιιςοα ἃ 
Ραβϑεαᾶρε ἔγοπι ( ἃ]  δίγαίιι (8 τυγὶἴοῦ οὗ ἴ6 τα οἵ Ευτὶ μι 65), το 
0665 ἴἢ6 μῆγαθα ἐξουσίαν τριχώματος ἴογ νπδὶ 'ἴ86 νυϊρατγὶν “8116 α 
ἐορρὶπᾳ (ἴτοτῃ ΕΓ. ἰουμέε ;) ἀπὰ γεῖ “ {πε ἴννο ραββᾶρδ δα ἠοῖ Ὀδεη 
ποιοὶ, {πὸ δἰ ρηίβολιίοπα ἰπ ηυδειίοη πιῆ πᾶν Ὀδοη ἀεπίεα. [ἢ 
ἴοο, ὰ σοποίαάον ἤοῦν οἰ Ποῖ ἰζ ἰ6 ἴο δοοουηῖ ἴοὸσ ἴῃς Ὠβαγθα οὗ 
ΤΔΗΥ ΟΓΩΔΙδὨἴδ δηά υἱεπδῖ}5 ἰη σομιτοη ι156 ἴῃ 8}} πδίϊοηβ, δηὰ ΠΟῪ 
ΨΟΡῪ δἰ τῆν παν Ὀδοη (ἢ  ΓΕΆΒΟΠ8 ἴογ (πεῖν ογρὶπαὶ δἀομίίοη, ἰἴ πεοὰ 
ποῖ Ὀ6 ᾿νοπάεγεὺ τπαϊ αἰ βου {ἰδ 6 δῃου !ὰ αγίδϑε, δίϊογ ἴθγ δνα σεονῃ 
ἰπίο ἀΐδιιδο, τεβρεοιϊΐηρ πεῖν 68] δεῆθε δηὰ γαίίο δἰσηϊ βοδλίουΐϑθ. Α 
ΤοιΉδ δ}. ἐχϑιρὶα ΠΥ ὃὕὈ6 ἔουηά ἴῃ (Π6 ἔδηιδ)]Ἔ ογηδιηθηῖβ Ὠιδη- 
(ἰοπεβ ὃγ [8. 8, 18 δεη6. 

Βυϊ μγοοεεὰ ννε ἴο οοποίἀδγ (ἰς γεῖ 'πογὸ ἰδίου Ἔχ ργεδοΐοιι διὰ 
τοὺς ἀγγέλονε. Ἦεϊο, δἰρζαΐῃ, [ἴ ἰδ Ἰῃ ΡοΕδβὶ 016 ἴογ τὴϑ ἴο ἀεῖα!!, τηυςοῇ 
1658 γονίενν, (ῃ6 ναγίουι:ϑ ορἰ πίοῃβ οὗ (ομηπμβηϊδίοσβ. ΑΒ ἴο ἴῃς εοῆ- 
7εοέωτεε οὗ ἸδΑΓποὰ ΡΕΓΘΟΏΒ, δίποθ ἰΠ6Υ δτὸ ὙΠΟ υπϑυμροτίεα Ὀγ 
ενίάεποθ, 8η4 πᾶνα ἱπ ἰΠποτηδεῖνεβ δἰ {{|6 ργουβὈ γ, 1 6}4}} οὐ ἴἤμθαὶ 
αἰϊοχοῖ!ογ. Τακίηρ τὰ ῥγοδεηῖ σεδαϊηρ ἰο ὕες βεπυΐηθ, ἵμε γα δΓὰ 
ἔννο οἰδϑδοθ ἰηϊο τ ἢ οἢ ἴΠ6 εἰρη ἤεδεϊοηβ δδογ θα ἴο ἴ86 ἴσῃ ἀγγελ. 
ΤΩΔΥ ὃς αἰδιγϊ θυϊοὰ : 1. παίυγα] ; Φ. τηεϊδρῃογῖίοα!. ὍΤῆα ἔογηηοῦ ἴ.88 
Ὀόεῃ, δἰπηοδῖ ἰῃναγ δΌ]γ, δἀορίοα Ὀγ {ππ δηείϑηϊ δὰ ΘἈΓΥ πιοάεγῃ 
Ουπηεηίδϊζοιβ. Α πρᾶος, ᾿ονγανονρ, ποὶ σἱζπουῖϊ ἰἰ5 αἰ ου 65, 
ὙΔΪΟἢ παν ἴ0 δοίης δρρεολγοὰ 50 ἔογιηίϊάδυϊα, ἰπαῖ {Π6Υ ἤᾶνο, υυἱἢ 
ΣΩΟΓΟ ΟΥ̓ 686 ϑιιοοθ88, ἀενίδοὰ ναγίουβ τηεέσρλογὶοαὶ εχρίδηδι! ΟΏ8, ἴοΓ 
{Π6 ἀεῖα!] οἵἨ φῆϊο 1 γεῖδγ (Π6 σεβάθγ ἴο ΡοΪε διὰ οἱ. ϑοῦ)ο, ἃς 
Βεζα, Ῥεευάο- ΑαλΌΓγΟ3.. δηά ΟἸθη. ΑἸεχ., ἰηϊεγργεῖ ἴἴ οὗ {ἴπ6 ἐρα 
ακα οοίοτε οὗἩ (δε (πωτοὴ, Βυῖ {π6 σαϊϊυ πιοείαρδοσο νουϊὰ 
ἐχοθθϊηρν Ὠαγαὶν ; πεῖ ῸΓ ἰ6 ἰῖ ἀδσοηΐ ἴο δυμροδα δυςἢ ργᾶάνο δηὰ 
ἀἠηϊδεα ρεγθοηδρεδ ἴο ὃς ἴῃ ἀσηρόν οὗ Ὀεὶηρ' εηδυδτεὰ Ὀγ {86 θεΔΌ 
οἵ ψνοιηρη. 
ΤΏ ποδὶ ἔβνουτίίε ορὶ πίοη ον ἴϊι 1.531 4} σϑηζυγῦ, δηὰ δάορίοὰ 

ὈΥ δ] πιοβί 8}} γεοεῆὶ (οιηπιδηϊδίουβ, ἰὰ {πὶ οὗἩ Ἠδυΐδη, τπδῖ εἴ ἀ6- 
οἰχηδίοβ σρίες δοῃΐ ὈὉῪ {πε δαί δ Π9 ἴο δἰἰερά δἱ (ἢ (Ἰτίδεϊδῃ τρδεῖ- 
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ἵηρβ, ἴῃ ογάεγ ἴο τυδῖοἢ ἴον δη γοροσί 8ὴγ ᾿τῃργορσίοιΐθϑ, ΟΥ ἱπάθοθη.- 
οἶὁ8. ὉΠοϑο ννῆο βυρροτί [ἢ 8 ἰηϊοΥργείδτοη, Γοῖδυ ἴο τ[ὴ6 παπιθ τη 68- 
δεηρΟΓ8 βζίνοη ἴο ἴΠ6 6168 δεῃΐϊ ὈΥ (ἢ 6 [γ86]}68 ἴο ἐχϑιηΐηα δηὰ γθοοῦ- 
ποίῖγε (6 ἰαπὰ οὗ Οδπαδῇ. (8εθ “2ο0ϑ5ῃ. 6, 17 δι 25, Ψαΐηεβ 9, 95. 
Ηεἢ. 11, 81.) Βυῖ {ἶνεβα γα ΟἿΪΥ 80 οἰ ἰθὰ ὈΥῪ τὴ6 Πεγαοίὶέος, ποῖ 
Ὀγ Οππααπΐίεε, ν(Ὧο νοι] ἢανε δεϑίοννοα οἡ {Π δῖ ἃ [αν 1655 [νου ΓΑ ΌΪ6 
ὨδπιΘ. Α8 {||6 ἴο {π6 ργροβα δγὸ (Π6 Οἰαϑεὶσαἑ ραᾷϑβδρεϑθ ἴΠαδῖ δυο 
Ὀδεη εἰτοα. (8ες ᾿γο] 480.) Απὰ αἰ πουρὴ Ἡδυμηδη ἢὯδ8 ργονεα, ἴγοτα 
ΤογῸ}}. Αροίορ. Ὁ. 7. (Πα Βρ᾽68 ὑνεῦα δοηπι δέδιε βεπὶ Ὀγ ἴῃ ΗἩδδΙ ΘΠ 
ἴογ (ἢ ρυγροθα ἴῃ αἰιϑϑιΐοη, γεῖ ΟὨΘ σαῃ ΒΟΆΓΟΕΪΥ ΒΌΡΡρΟΒα [δῖ 1ἴ τν8ϑ 
γεφυίαγτίψ ἀοῃς ; ν Ὡΐοἢ που] ὃ6 ἱπμ] δὰ Ὀγ {ππ6 υϑ6 οὗ {ἢ π6 αγίξοίδ. 
1 ἴ6 }υ51}γ οὈ͵εοίο, ἰοο, ὈΥ Ουϊτεϊη δὰ ΚγοΙ , τἰῃαὶ (Π6 νοτὰ ἄγγε- 
λος, ρυϊ Δδολι(οἸ Υ, 15, ἰὴ {π6 Νενν Ταβϑίϑιγεηϊ, ΟἾΥ Ππηεδηϊ ῸΓ ἱπο0γ.- 
Ῥοτγεαὶ ερὶ τὶ δ, εἰ πον σοοά οὗ Ὀ84, δπὲ {πα ννυγὰ ἄγγελος, υἱὲ ἢ (ἢ6 
διιίοϊθ, 15 Π0 ψΠΘΓα υδεα Ὀυϊ οἵ {πε λοὶν απροία Δηα πιὲηἰξέετὶνς ερὶ- 
γί ς ὈεδιιΪεβ, 1 τἢ 9 Ἰπιγργείδι Ιο σγεγα δαορίθα, {Ππ τοδβοηΐηρ σέ 
{Π6 Αροβί!]θ ννου]ὰ ἰοδ6 Πα] 115 ἔοσοϑ. Αηᾶ ἤπαιν, ᾿ξ δυιοἢ θηιξεδατὶθδε 
δα θ6θὴ ἴπ6 οηθη υηνοὶ δα, (ΠΟΥ νου] πανθ- ϑθθη ΠΟ πιοῖ6 (θη 
88 ρεγρει 4} ἴο 6 δεεη ἴῃ Οογίπιἢ. Τ!}8 ἰαϑὲ οὨ]θοϊΐοη, πονν- 
ΘΡΕΡ, 866 18 ἢοΐ νγ.6}} Του παἀο ; ἰπουρῖ, 88 ἴο ἴπε ἰηϊεγργεϊαιίοη ἴα 
αὐυοβίίοη, ἰΐ σαπηοῖ, 1 (ὨἰηΚ,᾽ Ὀ6 δά»! ἰ64. . 

Αἴζϊεῦ 81}, (η6 ρῃγβίςβὶ βοῆθ6 οὔ (Π6 ννογὰ ἴδ [ἢ τῇογα οὐνίοι!β ; ὩΔΥ͂ 
Ἔνθ ἢ ΠΏΒΩΥ (ομηηθηίαϊοτθ, η0 δάορὶ 16 πιϑίδρῇῃογίοα! δθηθα, δο- 
Κηονίραρα (Παῖ τΐδ γίο! ἀ5 (ἢ ποδὶ παέυγαΐ ἰηϊοΓρΓεϊδιίοη οΥ̓ {πὰ 
τοσὰ ; δηΐ, [1 τηϊβίδκα ποῖ, ᾿ἴ ᾿ηνοῖνεβ ἴ(ὴ6 ἔδινοαϊς αἰ ου τἰ65. ΤΟ 
ἴδγ τὴι8ὲ 06 υπαάεοτιβίοοε, πονγονογ, ποῖ οὗ ὑαὰ ΔΏρε]8β, 852 Ηοΐηβ,, 
γυΌγ, Πρ τ, γν ὲ}18, ϑομοεῖῖρ;., γ᾽ εἴθ. αηὰ Μδοκη. βδυρροεα (νοῦ 
Σηνοῖνεβ ργθαῖ δοϑιγ ιν}, θὰϊ οὗ φοοά δηρεῖδβ, ννῆο, δοοογάϊης ἴο (Π8 
ορίηΐϊοηβ οὗ {6 δεννβ, ννϑγα τοϊηϊϑίοσίηρ βρη ὶσὶ 5 δἰϊϑηὐδης ἴῃ [ἢ 
ουδὲ οὔ Οοἄ, δηὰ βγυιθο β οὗ ἢϊ8 ργεδεῦοθβ. Δηστηἰβ ἰηϊεγργοϊαιίοη 
δ δυρρονίοα ὈΥ [6 δι ΠοΥ οὗ ἴπα Εδῖ οι 8 δηὶ Οτεοκ (οιϊηπμδηϊα- 
ἴοτβ, διηοεῖ νἱζῃοις ἐχοδρίϊοη ; δηά, οὗἩ ἴῃ τοθγ ΟὨ68, ἰΐ ἢδ8 
θδθη δάἀορίεα ὕὉγ Οδπ)., Ρί5ς., (δρε]}., Οτοῖ., Μεάς, Μδηοοῖ., ἔδϑίι,, 
γοτεῖ., Θοῃ]εΐηρ, Ηδην., Ο. 7. νοβϑίυϑ, ΕἸβηεν, Ῥεᾶγοθ, ἢοήάγ., δηὰ 
ΟἴἤοΙβ, ΠΟΩλ 866, 8ηἀ εϑρεοία!ν ατοῖ., Μεάς, Πδιίηηι., δηεὶ ΕἸβηον. 
ἸΟΪ Γ 88 8 τιοϑῖ πϑδῖοεγ τανίονν οὗ (ἢ6 αἰθδγεηΐ ορίηΐοηβ, δπά 
ὕμοη δυμηταϊηρ ὉρΡ ἴπα ανίάδησο, ἢ6 ἀεοϊ 6 αγ ργοἴθυϑ (Π6 ρὴλνεὶοσαί 
δ6Ώ866. παῖ (π6 «}εννϑ σογ ΠΓΏΥ ρειϑιδάδα οἵ [86 ργϑϑθῆσα οὗ 
8η6.6}9 αἱ ρίδοεβ οὗ εἰϊνίπε ᾿νογβῃϊρμ, ἢ88, 6 τη Κ8, θθθη οἰ ΑΥΪΥ͂ 
ῥγονεὰ ὃγ Οτγοῖ. ἰῃ ἰος,, Βυχίοτέ ὅγη. Ψψυά, Ο. 15., ΕἸδεηπη ρον ἴῃ 
ἢ 5 “μααϊβηνωμς (ἀοἰεοίες, Ῥ. 4. Ρ. 83938., δηα ΕἸδηενῦ Οὐ89, ὅδοσ, Απᾶ 
(δῖ (Π6 ον] δὶ Βαῖπεγ [Ποιιρ᾽ν 60, ἰ8 οἰοδῦ ἔγοπι Τογί}}. ἀ6 Οτγαῖ. 
Ο. 12., Οτίβεη ς. (εἶδβ, 1... 5. Ρ. 238. (ϑρεακίηρ οὗ [π6 ἀηρεῖδ ὑθαγίηρ 
{πὲ ργδυοῦβ οὗ ἤθη ἴο 606) ἀναβαίνειν μὲν προσάγοντας τὰς τῶν 
ἀνθρώπων ἐντεύξεις καταβαίνειν δὲ αὖ ἐκεῖθεν, φέροντας ἑκάστῳ κατ᾽ 
ἀξίαν τῶν ἀπὸ Θεοῦ τι αὑτοῖς διακονεῖν τοῖς εὐεργετουμένοις προστασ- 
σομένων. Δηὰ ἴῃ ἴΠ6 '᾿δϑδῖπθ μίδοθ, ἢθ ρίνεϑ 8 οδιιοη δραϊηβῖ, οὔ 
τι δοσοιηῖ, ΘΟΠ ἢ ΐΠπρ' ΟἿ ὈΓΆΥΟΓΒ ἴο {86 δηρεῖβ; (δῖ ἰϊ 8 ἴο 
ἴῃ ὅϑοη οὗ Ουά ΟὨΪΥ, τῦῖο ἰ8 ᾿ογαὰ οὔεἠξ απρφείς, [δῖ νγα δῃοι")α δοπ,»- 
τοοπὰ ἤδη : πᾶσαν μὲν γὰρ δέησιν καὶ τρόσευν καὶ ἔντενξιν καὶ 

ιὰ τοῦ ἐπὶ κάντων 
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υ-, ἐ ον λόγον καὶ Θουῦ. (οπορέδ- Φροεῖ.1, 8 
ἀδῆμπῳ μεέφία ἐγιειφῤκ ΑΚ ρίας 8:6 ρεθοεωῖ ἢ ἰδ (ὐνωτοῖ τῆ Οοᾷ 
ουνυάφε, δονυα Ομείοι, δινὰ να Ηοἷγ δρέγιι, σάντα τὰ ἄγιεα καὶ 
λειτουργικὰ πνεύματα (0 ἩΝΟΒ ρδυδαθα δοὲ (οι εἰοε5). [τ ἰα 
κἰαθν κοπιατκοά ὃγ Ῥοἰΐ, (πδι 1Μ6 ἦε ἀϊ πβοί ἀεγῖνε (με ορί δου 
(μα Εἰεβαγ διρροροϑ) ἔγυεῃ 186 Ρίαιοηϊεῖο, θυ. ἔχουσι ὥὐοξε οοσίδὶϑ 
φαείοιιϊ νυῦῖκο (αν ά δι οδ τον οι δ ἴων πιοέὲ κοὶγ ἰὸ ἴμιτε γεβδὰ), 
πβοαοεὶγ, ἰθο “Δροετψρλαὶ Το. (ὦ. 24, 15., οἐ τοῖον ἰἢς Βεοεέρμίωξει 
εδοδοοεῖνοι, γαδοοο ἤθαι, οοδοθημεησον οεἠιοσφὰ ἔζουν μϑρόϑοζεὶ 
ἐμοῖο υνπὰ. ἴη δηδνρεῖ ἴἰο ἰδ6 οὐγροιΐοη οὗ εουϊμδη, εἶἰδῖ, δ ἃ 
μοεὶϊν οἵ γεβοοαίδ ας. ἰνθ οθ οὐρῖνῖ ἰ0 μανῷ θθδη τεϊϊθα ἰὼ μεῖς 
φείναία νφόγανεπίε (εἶθοα δηρεὶθ ννροῦγε, Ὀγ 18 ον, διιρροδοῦ (0 ὃ 
Ῥιοθεπς ἰὼ ρείνοϊα 86 νρεὶ] δὸ ἰῇ μυδέϊο μίδοεδ), δ νιεὶ! σεεπαῖΐ: 
“Μω ἐοιωὶ ἰἰοςεοῖ, φυα ἰη μυθὲοο οοηνδηίω αἀϊτίηο οὐκὶ ἀεὐϊ- 
φουῖο δειὶ βοῶ οκροῦμ." Αμάὰ ἴνε οομβεϊιοθ ἱἱ ἰθς υ]ουίος 
ψεὶκη οδεοεναιίου : “ Ἐπθνοσο οἰΐδαν δος ἰοοο τιδοϊξεοίιῃ εεξ, 

Ϊ 6...}} εορεϊυάα ἐμ δῃηποϊδίίοα Ὺ οι θδοϊδιηρ; {8ε πχδείοσὶν μασον 
τδε οἵ (μεγουοί. 414, 9. Διὰ ταῦτα τὰ εἰρημένα ἅπαντα, μᾶλλον 
οὗ διὰ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἀγγέλονο᾽ εἰ γὰρ τοῦ ἀνδρὸς 
καταθρονεῖς, τοὺς ἀγγέλονε αἰδόσθητε. 80 , ῬὮζΟ ῥρσι» 
Ῥλγορεο. δεικνύτω τὴν ὑπογαγὸὴν ἑαντὴν συστέλλονσα, καὶ οὐχ ἥκιστα 
σῶν ἀγγέλων ἕνεκα, οἱ ἐφεστᾶσι τοῖς ἀνθρώποις τὴν τούτω» κηδεμο- 
νέαν πεεκιστενμένοι. 86:6 80 Ρδοῖ. ἂρ. (ειυμδε. 

11. πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς, Χο. ὙἬοτΓα [85 
δερη 8οιης ἀουδι 88 ἴο ἴῃ6 σοῃϑβίγιςςίοη ΟἹ [18 86η- 
ἴθηςρ. Οπε {ἰἰηρ ἰς εἶθαγ, {πΠδΐ ἴῃ θ γα 8 δὴ 6110 818 οὗ 
ἐστι, ἩΠοςἢ ϑοῃηείηρ., ατοῖ., Ηδγαν, Ῥαγ, οχεῖ., 
Ἐοβοπα., δη δοηὴθ γεοθηΐ (οιηπηοπίδίογς Ἰοῖϊη νυ ἢ 
ἐν Κυρίῳ, δῃηὰ το} (Κα [ον Κυρίου ἐστι, ““ 15 (6 
Ι,οτάὰ," 1. 6. Ὀαἰοησβ ἴο ἃ (τι βείδη βοςίείγ ; γοΐδγσιησ 
(ο Οαἰαί. 8, 98. πάντες ἐστι ἐν Κυρίω. Βυῖϊ {ἢεγὸ 186 
ἤγαβ6 15 ςοιηρϊεῖε, δη ποῖ, ἃ5 ἢεγθ, Ὀγοκθϑη ἱπίο ἔψο. 

Ιῴά65, {πῆς 86ῆ86 δϑϑίζῃθα 18 ποῖ βυ 80]6 ἴο (ἢ 
οοπίθχΕ. Τῆ6 δοορε οὗ ἴδε Αροβι]ε, πὰ {Π6 8δῆξδ 
οὗ τῆ ψοτάβ, να8, 1 τῆϊηκ, ΓΒΕ ροϊηϊοὰ οὐ ΒΥ 
ΟΠ νγυϑβοβί. δηιϊὶ τῆ οἵπος Οτοοκ (οπηλαϊοηίδίοτθ. Α5 
186 Αροβί]α (6 γ δα.) παὰ ρίνθη πηιυςὶ ϑυ ρδγίογ 
Ὁ 86 »ναη, δῃονυιηρ ταὶ ([ἢ6 νοδῃ να “πε ἢ]α, 
δΔηά ὃν Ὀΐπι, δηα τπάξν' ἢ], 80 ΠΟΥ, ἰῃ ογάδγ Π6Ι ὙΠ ῸΤ 
(0 ταῖδα οὔβ ἴοο δἰχῆ, ποῦ ἀθργθββ ἴῃ6 οἱδόγ ἰοο ἰοῦ, 
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6 βᾶγ8 (δαί (Πουρῇ δ {Π6 ἢτγβὲ ογθαϊίοη εἰ16 ψοιχδῃ 
ΜΆ5 το (Π6 τηδΔη, γοῖ {86 Τηδῃ 8 ἀθβοθηάθά ἔτοιῃ 
[86 ψοϑη. Τῆι ἐν Κυρίῳ ΟΠ γνβοϑί. δηὰ ΤΠΘοΟρΡΉγ!. 

ΘΧρΪ δίῃ :᾿ Θεοῦ τὸ πᾶν ποιοῦντος καὶ ϑωογονοῦντος τὸ 
σπέρμα, καὶ τὴν μήτραν ῥωννύοντος. Ῥ]Ἰο[ 18 ἸΏΟΓΘ 8ἰΠπ|- 
ΡΪΥ : διὰ τὸν Κύριον, βἰὺποθ (6 8(143) αὐτὸς ἐδημιοῦργησεν 
εἶναι αὐτοὺς ἀλλήλων αἰτίους. Αηάα 80 Τ]δοαογοῖ : διὰ 
γὰρ τῆς συϑυγίας καὶ κοινωνίας ἡυξήθη τὸ γένος. 'ΓΒυβ 
ἐστι ἰδ ἴα κβὴ μορμέαγἐθν' ἴον ἐκτίσθη : Δηα ἐν Κυρίῳ 15 
ιι566 1) [Π6 58Π|6 8686 88 ἰηῃ Ερῃ. ὅ, 22, Νον {ἢ }8 
Ἰηἰογργοίδίοη 18 Θχ γον ςοηπιηθά ὃν τΠ6 ποχί 
νΌΓΒ6, ΜἬϊοΝ 15 ἀχοσοίιοαὶ οἵ [Π6 ργαβθηΐ, Ατηοηρ {Ππ|Ὸ 
ἔδιν πηγοάδγη (ὐοιητηθηΐδίοτβ ἯΠῸ ἤᾶνθ βθϑῃ (86 τϑᾶὶ 
Β6η56, 1 8Υ πιιηῦεῦ ΒΡ. Μιάαϊείοη. 

Πλὴν, λοιρουον, δὰρ, ποπιρθ. ΤὮδ ἑηΐελοποο νοι Ὁ 
(6 ΑΡροβίϊθ πιθᾶῃβ. ἰο Ὀ6 ἀγαάψῃ, 18 {Π18: π8ὲ (6 
ἤδη Οὐρῶΐ Ὡοΐ ἴο Ὀ6 ἴοο οἰοναίθα ἢ ἢ 8 50ρ6- 
ΤΙΟΓΠΥ, ὨΟΓ (ῃ6 Μψοπδη ἀδργθββθα ψ ἢ ΠΘΥ ἰηΐδ- 
ΤΙΟΓΙΥ, 8[η66 [ΠΘΥ̓ ΨΕ6ΓΘ, ἴῃ ΠΊΔΏΥ Γοϑρθοῖβ, ἀθροηάθης 
ὌΡΟη 686}} οἵδον, δπὰ {πογοίογα [Π6 β6χθβ ουρῆΐ ἰο 
οὐ ἰναΐα 4η ἰπ6155010]6 πῃΐοῃ. 
Τα νον τὰ δὲ πάν τα ἐκ τοῦ Θεοῦ (5801}. ἐστι) ἃτ6 

(ἀκαη, Ὀγ Ομ γγβοβί. δηά (Ἐουηθη., 88 βι0]οἰηοά ἴον 
{Π6 ῬΡυγροβα οἵ σοῃβο ηρ [86 ψοιϊηδῃ, ὈΥ Βιισροϑιίης 
ἴο μοῦ (δὶ {{||8 18 ἢ0 κατόρθωμα οὗ [6 πηδη, Ὀυϊ ρῥΓγο- 
ςοραδα ἔτοπι ἔπ νν 186 ἀἰβροβϑαὶ οὗ ασοά. Τὰ ψογαϑ 
8Γ6, ἱπάἀοοί, πιφραπέ {0 δοί ἢ δ6χ65, υῖ ἃ8 Τῇ6Υ πιρὰς 
ΔρΡίν. δηἀ ἢᾶνα ἃ ροῆδγαὶ 86η86, ἱπῃρογίηρ (Παΐ 41} 
{Π 686 πιαίζεοιβ χοῦ ογάδι θα ἴο δὲ 85 ἐλθὸν αγὸ ὉΥ {Π6 
1η8(ΓΠ] 6 4} ὺ οὗ οὐ"; δηά (πογοΐογο (μδὺ ἢ15 1} 
15 ἴο Ὀ6 {1616 4, Ὀγ [Π6 56 χθβ οὐ] ἰνϑί!ηρ τη ΠΥ, δπά 
σοηϑι!ηρ [ἢ6 Ὠαρρίη685 οὗ δδοῖ! οἴμθσ. ΤῊ]8Β 966 η18 
ἴο π|6 {{Π γι Ἰηςογργοίδίοη, δηά 11 18 Βυρροτγίεα ὈΥ ΄᾿ 
ΒοΖᾶ, ϑοϊαίογ, Μϑηοςῖι., δηα ἔγαυβθ. 

18. Τη6 Αροβίϊα ον τοίμγπηρ δ Ργοροβίζαῃ, 
1.365 Δηοῖ ογ τποάβ οὗ δνίηοϊηρ {Π6 ᾿ἱπιργορτίεῖν οὗ 
ὑνοπιθη θοίηρσ ἀηνροὶϊοα ἴῃ ρυὉ]1ς ουβἢΡ ; δηα 1} 158, 
ὈΥ Δρρϑϑ)ηρ ἰο παίωγα! [θο]Ὡρ, σοιῃηηοη 8686, δηά 
{πο 1Ὁ ον ρῥτγίναία Ἰπάριηθηΐξ δηα ΠΟΙΙΟΠΒ οἵ ἀδοογαμ, 

18. ἐν ὑμῖν αὐτοῖς, “ἴῃ γοιιγ ΟὟ τη 68," 
γΟ], ΥἹ. ὉΜ 
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14, 1δ. ἣ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς, ὧς. Ὧδ6 
86η86 ΟὗὨ {Π||8 βοιηο δῖ ροΓρΡΙ οχ!ηρ Ραβϑαρο 85 Ὀθθ ἢ 
τπουσῃς ὀχοθθάϊηα!)ν οὔβουτα ὈΥ νϑγίουβ ἰραγηθα πιο- 
ἄδγηβ, 88 δα] π)δ8., ον, Βονογίδπά, δηὰ τΔΩΥ 
οἴδαγθ, ᾿ν 056 ΟΡἸ ΠΙΟΏΒ ΔΓΘ διΠ|πη6α τπρ Ὀγ Ῥοΐδα δηὰ 
γοΙ , ἰο ψ ον 1 τοίου ΠΥ τοϑάθσβ. Αβίο (86 ἀϊ» 
εκ ἶος σοτηρ]αἰηδά οὗ, {Π6 Υ πανα Ὀδθη ([ {8101}, ἴΏ 8 
τοαῖ τηθδβιγο, οσσδβδιοηδα ὈΥ δὴ ἰηδιἰθηοη ἴο {86 
5 ΠῚΡ]Ὲ δηὰ ροριιΐϊαγ οδδὶ οὗ ἰδουρῆς νηοῦ αἰβ!η- 
Ζυ}5})68 τὴ 6 ϑογιρίαγεβ, δηἋα φβρεοῖδ! }Υ οὗ ον Δροβι!θ, 
᾿δηα ὈΥ 16 ἐοπάηθ88 ογ γεβηθα ἀϊβουβεοίοη δηὰ ἱπρο- 
πίουδ ΠΥ ροῖ 6818, ψ ἢ ϊοἢ ἴοο ππιιοῇ ἀϊδαπρυ ϑῃ6β [ἢ 6 
τηοάοτγη (οπηπηθηίδίοσα. Τα δηῃσίθης οὔθβ βηά πὸ 
αι βίου! ν δὲ 4}1, ὉῪ ἰδκίηρ (ῃ6 ψογὰ φύσις ἴῃ ἃ ρο- 
υἷἱδῦ δοσοριδιίίοῃ. [11 σϑῃποϊ πηϑᾶπ, ἃ8β Βονοσδηά, 

κε, ὙΠ ΌΥ, δηὰ Ῥεαγοθ, πιδϊηϊδίη, (ἢς σοῃείϊίυ- 
(ἴοη οὔ τ δϑεχϑβ; ψῃϊοῃ Ψψουϊά 6 νοῦν Πδγβὴ ; ΔΏΥ 
τοΓα (Πδη γοαϑδοη ἀπά ἐπσρογίοπος, 8 ΜδοΚη. ἰΓδηβ] δίθβ. Ὁ 
Νοῦν ἐἤογα δ ὑνο β6η868 358, 5η64 ἴ0 ἰῇ6 ψοτγὰ ὈΥ 
(Π6 δηςϊθηΐ δηἋ βοπηθ δηγίηθηΐ τηοάδγῃ (οιμηδηῖδ- 
ἴοΓ8, δἰ Σ οὗ ψῇηϊοῖ ΤΏΔΥ Ὀ6 δαορῖεά; 1. “Τἢαι 
ἱῃΈΘΓΠΔΙ δ6η86, ΟΥ Ὠαίυγαὶ ἰΠδ(Ἰηςσίνα ρογοθρίϊοη ἩὨ]οἢ 
ϑιρροβίβ τἢδὶ 18. τρῃς δηὰ ψτγοηρ ;" 4. (45 ΟἼγνυκ., 
Οτοῖ., Ῥεγίζοη., Ηδ., Ἡσουδη, Ἐοβοϑι., δηὰ 
τοδί τϑοθηΐς (οιηπιοηίδίοτιβ, ἱπίογργοι) ἰπο, ομξδέοπε, 
ΤΠΐ5 βἰρηϊβοβίίοη 15 ἰγοασυθηῖ ἐπ {Π6 Ὀεδὶ Οτοοκ υτὶ- 
ἴογδ, ἔγοῃ Ψῃοπι ΘΧΔΠΊΡΙ68 δ δάἀπορα Ὀγ Ηΐδπηπι., 
Οτοιῖ., δηὰ ῆεἴ8., ἴο ψῃϊοἢ 1 δά Τῃυοσγά. 6, 17. 
ἡ ἀνοία παρὰ φύσιν. Βυῖ, 1 δεῖ, ἰἢ686 {᾿ννῸ 56 8683 
ΙΏΔΥ Ὧ6 5816 ἴο τηθΓρα ἰηϊο ὁδοἢ ΟἿΠΟΓ; δίηςθ, 80- 
εογαϊηρ ἰο ἴ1ῃ6 δάδρθα, υδ6 8 βεοοπὰ ηδίιγο." ΤὍἢ]8 
πιϊχο 86 Ώ86 18 ἀἰΒΖυ ΒηδὈΪ6 ἴῃ Ἰ)οιηοβίῃ. 46 (ον. 
(εἰϊοὰ Ὀγ Υεί8.)}ὺ φανήσεται τοίνυν ταῦτα πάντα οὕτως 
οὐ μόνον ἐν τοῖς νόμοις, ἀλλὰ καὶ ἡ φύσις αὐτὴ τοῖς ἀγρά- 
ᾧοις νομίμοις καὶ τοῖς ἀνθρωπίνοις ἤθεσι διώρικεν. ἴο 

ἘΞ 80 ΞΟΠ ου8. : “4 Φύσις εἴϊδιη Γε8 ἀἰοσυηίυ, αι δἷς δυοσαοὶ ἴῃ 
ευδευεϊιυάίηθαι, οἵ ργορειροάυαι ἤδοίδ εἰπηῖὶ δἰ ιογὰ πδιυσγὰ οοηϑυοῖα. 
ἀΐϊπες, 4025 ἰπάδ ἃ Ἰοῆβο ἰερογε εἴ δριιὰ ῥΙεγορβαμε ἰΐα διιηῖ γεοορί 
εἰ ἱηνα] υϑταηΐ, αἱ ηδίυτα τηδχίηϊὲ σοηθεηίδηςδο, εἴ δὸ ἰπβιϊηςῖω 4υυ- 
ἀδῃλ μαι ]}} ρῥγοΐεοίε ν ἀσδηζιγ.᾽" 
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ΜΠΙΟΘΝ 1 ψου]ὰ δα Τῆπογά. 2, 4. ἴῃ 8 Δἀ πηοηϊοἢ 
ἴο {π6 ΑἰΠΘηΐδη τηδίγοηϑ : τῆς ὑπαρχούσης Φύσεως μὴ 
γένεσθαι χείροσι. 
ΒΥ κομὰ 15 τηθδηΐ : “ ἰοί8 ἢ]5 81 ρ,ἿΟΥ Ιοηρ." Οἡ 

(Π6 800]6οΐ οὗ πη6η᾽5 ψνϑαγηρ {Π6 ἢδιγ βῃοτγί, ἃ συϑίοπι 
ψ ἰσἢ ργονδι! οα ἰη αἰ βδγθινὲ Ὡδί]0 8 Οὗ Δ ἸῸΥ, (ἢ 6 
(ὐοτηπιρηΐαίοιβ, θβρϑοῖα! ἢν Υ εἴ8., ἐἙΓΏ 15) ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ 
1Ππ8ἰγα!οἢ8 ἔγοιῃ 16 ([4588104] νι τι ιογβ.Ἐ ὙΠῸ Ηο- 
Ὀτγονβ 866Π| ἴο ἤᾶνθ Ὀθθῆ αἰ ψᾶγβ οἵ ορίηϊοη, (ἢδὲ 
Ἰοηρς ᾿ιδῖγ ἡγ88, 8ἃ8 (6 Αροϑβίὶε βᾶγ8, ἀτιμία ἀνδρὶ, 1. 6. 
ἱπάθοογοιβ ἴῃ ἢ. Αηὰ {πὶ8 (ἢ6 ἘΔΌΒΙ ΙΓ Δ] οἰΐα- 
(ἴοη8 οὗ ΠΊρμε,, δοδοοίσ. δηα Υ εἰ8., (απ ἴο ρῥτονθ. 
ΤΠ]5, ἴοο, ψὰϑ (ἢ6 οΟρΪηΐοη οὗ ῆδηγ Οτθοκβ. δὸ 
Ἐυβίδίῃ. οὐ Ηοπι. 1]. γὶ Ρ. 288. κόμην δὲ ἔχειν καὶ 
εὔκομον εἶναι γυναικώτερον ἐστιν. 

1δ. γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν, 1. 6. 18 18. Δ 
ὁΓηδιηθηΐ ἴο ἢδ δῃηά βϑοοπιθ8 ποτ. Τὴθ Αροβεῖθ 
{Π6η 8448 : ὅτι ἡ κοριὴ ἀντὶ περιβολαίου, ὃ. α., ΨὮΘΓΟ ὅτι 

- Τῆι Ηογοάοῖ. 1, 82. ᾿Αργεῖόι μὲν νυν ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνον 
κατακειράμενοι τὰς κεφαλὰς, πρότερον ἐπάναγκες κομῶντες, ἐξ οοὶὴ: 
σαντο νόμον, μὴ πρότερον θρέψειν κόμην ᾿Αργείων μηδένα, μηδὲ 
τὰς γυναῖκάς σφι Χρυσοφορήσειν», πρὶν ἂν Θυρέας ἀνασώσωνται. 
Λακεδαιμόνιοι δε τὰ ἐναντία τούτων ἔθεντο νόμον, οὐ γὰρ κομῶντες 
τρὸ τούτον, ἀπὸ τούτον κομᾷν. Ατίϑῖοῖ. Β Ποῖ. 1. ἐν λακεδαίμονι 
κομᾶν καλὸν, ἐλευθερίας γὰρ σημεῖον, οὗ γὰρ ἐστι κομῶντα ῥάδιον 
οὐδὲν ποιεῖν ἔργον θητικὸν. Α πιοβῖ ἱηροηίουϑ νὰν οὗ δοοουηῖ- 
ἱηρ; ἴον ἔπε [δοράἀοηλοπίδῃ ἐπβίοῃ), δηά νυ οἷ πᾶν, 1 {πη Κ, Ὀδ- 
Πυϑιγαίϊεα ὈΥ 1Ππ6 γαοέ ἴπᾶΐ ἴῃ τόδ Οτγεηίαὶ σουηίγῖοθ (ηᾶ 8180, 
ΕΠ, ἴῃ απιϊθηΐς Μοχίοο) βεγβοηβ οὗ ἴπε ὮΙΡΉΘΙ οἰαβθοβ ΘᾺ ἴῃς 
Ὡ8 115 ἸηγτηοιἜγαί ον Ἰοπρ, ἴο δῆηενν {πε ῖὶγ 408} }γ, ἂ6 ἢοῖ Ὀδΐηρ οοπ 
Ρε]Ἰεὰ ἴο 8ηΥ οὗ (86 οοτῃπηοη δορὶ] ονιηθηβ οὗ [ἰἴδ, ννἢν νϊοἢ (ἰν}8 
σοι ἃ Ὀ6 ἱῃοοῃπίβϑίεηῖ. Βυῖ ρμεγῖαρα Ὀοΐῃ {πὰ Ηἰδιογίδη δηὰ 26 
ῬΠΙΟΒΟρΡὮ ΘΓ νγογα τηϊϑίακεη. ΤῊ [,Δορἀοτηοηΐδηβ, δπὰ ἴπα Ογεθῖβ 
ὅῃ ροησγαὶ, (καρηκομόωντες ᾿Αχαῖοι,) ρτΟΡΔΌΪΥ Πδὰ τ ουδίοιηι ἔγοτα 
δ Ὡδιίη νπδῆθα ἔπεῪ ἀσγνεὰ {ποῖὶγ οστρίθ. Ἀίονν (ΠΟΥ σγοῦε, ννῈ 
Κπον, οὗ Δβίδίὶς οτἱρίη, ἀνὰ ἴῃ πρᾶπν Αβδια ἤδίΐομθ σωθῇ ΤΟΥ [ἢ 8 
Πιαὶγ Ἰοηρ;, εβρθοίδ! νυ {πὸ ϑαγτηδῖθβ, πη) ννοπι {Πα γΓ ἀεβοθηἀδῃ!8, 
16 Ειιπϑΐαη8 δη ῬοΪ]65, ὩΔῪ εὐϑθὴ ἴΠ6 δγηϑηβ, γεϊδϊη ἴΠ6 οιϑίομῃ, 
νη ἢ, {1 δαὶ ποῖ τηϊβία κε, ννα5 ἔοι, υυἱτἢ Οἵα ν ϑασιηδίο- Μου- 
Βοϊίδη ουϑίοπιθ, ἰὼ δηϊεηῖ Μεχίοο. [᾿ς ἢδ Ῥγο δ ὈΥ ὈΘΕῺ αἰννανβ 
Ργανδϊθηΐ ἴω τῆς σοὶ σουηίγϊε8 οὗ ἴῃς Νογῖῃ. 50 ΟἸδῶ) Αἱεχ. Ῥεώ- 
ἄτας. 8, 8. τῶν ἐθνῶν οἱ Κελτοὶ καὶ Σκύθαι κομῶσιν. Δηὰ Ὦ. ΟΠ γ8. 
Ον. 85. (οἰϊοα Ὁγ γΥεῖ5.) οἱ πλείους τῶν βαρβάρων κομῶσιν, οἱ μὲν 
σκέπης ἕνεκεν, οἱ δὲ καὶ πρέπειν αὑτοῖς νομίξοντες. ᾿ 

ὩΜμ ῷ 
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[28 (Π6 εἰχηϊβοδίίοη οὗ νοριρε. Τ.6 8686 18: “τ 
8 σίνοη Ποῖ ἰηβἰ644 οὗ δΔῃἀ 48 ἃ βογί οἵ παέμναΐ υεἷξ," 
ἴο βῇον (ἢδί 8Π6 τγϑαιι!γοβ ἴῃ 086 οὗ ἃ νο}}." ὙγΒ6η 
1 ἰ8 8814 δέδοται αὐτῇ, 1. 6. ὈΥ ὨδίυΓΘ, 1 18 181 651} 
γα ἰη ροΐηϊ οἵ [δοΐ, βῖηςσα (Π6 ἢδὶγ οὗ ψοπιθη παέμ- 
γαΐίν ρτονϑ ἴο ἃ τϑποΐ στγοδίογ ᾿θηρίῃ (ἤδη (παῖ οὗ 
[ηΘῇ. 

ΤΠ6 8θηςποης οὗ (6 ΑΡοβιὶα 18 Ὄβχϑδοῖὶν ρϑγαὶ- 
Ἰοϊθοα ὈγΥ οπα οὗ Ῥη ον Πάει τ: 199., ἰδ ν᾽ τπ6 
Οοιηπηοηΐδίογθ, ν ἤθγο ἢ6 σοποϊυάθβ δὴ δάἀιηοηῃϊίοη 
δραϊηβί Ἰοςιπρ ὈΟγ8᾽ Παῖς στον ἰοηρς ἴῃ ἰἢ686 ψογάϑ: 
“Ἄρσεσιν οὐκ ἐπέοικε κομὴ, χλιδαὶ δὲ γύναιξιν. ΗρΙοΙ 
ΜοΟηάοΥ ἢ0 (τις δᾶ8 σοη]δοϊατοά χλιδηὴ ; δηὰ 5.1}}} 
ὭΟΓΟ [Πδί ποιίμοῦ ἰπ6 Βαϊίοτβ οὗ Ῥῆοου., ποῦ {Π 6 
(οιημηοηίείογβ δα ἢ. ]., βῃϑε! ἃ ἤδνα δθοὴ ἴδπδὲ [86 
Ῥᾶδδδρα ἰδ ἐπιέξαίεά ἴτοτα (Π15 οἵ δι. Ραυ}, Ὁγ 6 γιοῦ 
οὗ ἰοδ6 νϑῦβεβ, ψῃϊο 6ΓῈ ὈΓΟΌΔΟΌΪ δὴ ἐπέεγροία- 
ἐΐοη : ὍΠ]688, ἱπάθοα, 88 Βγιηςκ δηα την γϑοθηΐϊ 
Ογὶςσβ πανα (πουρὰϊ, [Π6 ψ οἷο οὗ τ[ἢ6 ροδῖῃ νγ88 ἃ 
ἰδυτισαιίοη οὗ βοῦς ΟἸγιβύδϑη Ὑγίοσ οἱ (6 ἐουτίὶ 
ςοηΐυΓΥ. 

16. εἰ δὲ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, Κα. Μορέ πιο- 
ἄδθγη Οὐοπιηθηίδίοτβ (πἰηκΚ Πογ 18 ἃ μέδοπαδπε ἴῃ 
δοκεῖ, ψ Ὠἰσἢ, ἴῃ ΟἿΟΓ ρᾶβ8α 68 Ὃ30 οὗ ἴ[Π6 ϑογιρέυγαὶ 
δηά ΟἸαββίοδὶ ψτίογβ, 15 δυρροβοεά ἴο ἢανα ρμῥΐἷδςθ. 
δθα Οδίδκ., Ῥραγοθ, οβοηι ον, ΒίδοκΚν4}}, δηὰ 
Κγβδυβ6ὸ. Βιυῖ {Π|8 18, 88 τ8}8], ἃ Ὠϊθγ δχρϑάϊθηϊ 
ἴος Ὠιάϊηρ ᾿Ἰρῃογδβῆοθ. Ηδχσο, δἵ ᾿ϑαϑί, ἴἤθγα 15 ΠῸ 
ΠΟΟΘΒΒΙΥ ἴο γΓαϑοῦῖ ἴο βυσἢ ἃ Ῥγθοδγίουβ ρῥγποίρίθ. 
10 τῇδνῪ ὕὉ6 τοπάογοά, νι Γυϊῆογ, (ὐδϑαυῦ., Οτοίι., 
8η4 ΥΥ εἰ5., ἀοροαί, ἐλίηἶα ροοά. (866 ατοῖ. οἡ Μαίϊ. 
8,9.) ΤΟΙ͂Ο ΔΡρΘαγβ αἷβο ἴο Ὀ6 δη οιηϊβϑίοη οὗ ἃ 
οἴδυβα ; 4. ἀ. -φιλόνεικος ἔστω --- τοῦτο μόνον λέξομαι. 
ΤΠ6 ψογὰ φιλόνεικος βρη ῆθ8 “οπὰ οἵ βιἰγί δ," 1. 6. 

. αἰβρυίϊαίίοη. Τῇ (Ἰαβϑίοαὶί ψγίογβ σθηθγα! γ ἴογ 

4 Τῆυθ Μυροηΐυ8 δρ. διοῦ. ἀς ἱπιρυαϊοϊὰ (εἰϊεά ὈΥ Κυαῦβε) 
6811 ἃ ννυοιηδη 8 δαὶγ ἃ σκεαπὴν ὑπὸ τῆς πόσεως πεπορισμένην. Απά 
80 Οὐ θη ἀε ἴδου. ραγί. (εἰϊοὰ Ὀγ γγεῖ6,) κεφαλῆς μέντοι κομώσηε 
ἐδεῖπο [τὸ θῆλν γένο:] καὶ σκέπης ἕνεκα, καὶ κόσμου, καὶ τοῦτ᾽ αὑταῖε 
καινὸν πρὸς τοὺς ἄνδρας. 
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διλόνεικος εἶναι υ.86 Φιλονεικέω, ψὨϊοΐ 8οΠπγοίϊ 68 ΟσΟΌΓΚς 
1η {Π6 Βθῆ86 ἴο 6 “0ηὦ οὗ ἀϊδριξαέϊοη, οὗ ὙΠ] οἢ {Π6 
ΡΠ] οἰ ορ 8.8 ργοάποθ δχϑιηρίθβ. ἔσο Ραἴο, ψῇθγα ἴΐ 
15 ἃ5ϑβοοίαιοὰ ψττἢ ἀμφισβητίω. Ιὲὶ οἴδῃ, ἴοο, οσςιΓ8 
ἴῃ ΤὨσυογά. 

ΒΥ ἡμεῖς βϑοπιθ υηάοτϑίδηα (6 Αροβί]ς ἢἰπη56 1 
Βυῖ 11 ταὶ Γ 8665 ἴο ἸΏ68ηὴ ψΠ6 Αροβί[65, πιψδεί 
απὰ ἐλ οὐλον ““ρυδέϊε. ' 

ΒΥ ““δμοΐ ομϑδέοηι " τηοβὲ δποίθηΐξ δηά τηοάδγῃ (οπ1- 
τηθηϊδίογβ ἡ ἀογβίδηα τὸ φιλονεικεῖν, ὨΙΟὮ ΤΆ Κ68Β ἃ 
οοὐἄ 86η86, Ὀαΐ ποὲ (1 {81ηΚ) ἐλδ βθῆβα ἱπίθηοά. 
ἰ 56 618 ΠΟΤ Ὠδίυγαὶ ἴο ΓΕΙδΓ 1 (ν τ ατοῖ., (Δη1., 
Μεάθ, ἀηὰ τΊΔΥ τηοάεγῃ (οιμηρηίδίοιβ) ἴο [Π6 
Δ] ον ηρ ψοπιθη ἴο 6 υηνε]]6α ἰῃ ραοο8 οὗ ἀϊνίης 
ΨΟΥΒΠΙΡ. ἡ Δηὰ 80 ΤΠΘΟΡΥΪ. 
Μοὶ (οτηπιοηΐξαΐογθ, δηςσίθηΐ δη πιοάοσγῃ, {πη 

{πὲ «αἰἴίογ ἐκκλησίαι {Π6Γ6 18 δῇ 6]}1ρ5]8 οὗ ἄλλαι. 
ὙΥΠΙοἢ 86θπ)8 γοαυγοα Ὀγ {Π|6 σοηίοχὺ ἃηα {Π6 Ὠδίι!Γ6 
οὗ {π6 βυρ]οοῖ ; δηά ὈΥ ἐκκλ. τῆσδ Ὀ6 τηοδηΐ [Π6 
οἴδον ΟΠ γι ϑεδη σοηρΤορδ 8 Ὀαβι 65 (μαΐ οὗ (ο- 
τίητ. [ΠΕ 18 ἃ δίσδηρα ποίίοῃ οἵ Τιγίη., Εϑι., δηά 
Βρ. Ῥεᾶγοθ, ἰμδίΐ ὈῪ ἡμεῖς ἃΓ6 τηϑδηῦ [6 ὠδειοΐδλ 
Οπυτγοῖοβ. Τὴ ΔΑροβέϊα ψουϊά βοδγοοῖυ ρυΐ 186 
ε7οιοϊδὴ δηὰ ΟΠ τιβάδη ΟΠ υγο ἢ 68 οα {Π6 88π|6 ἱοοίηρ ; 
8{1}} 1695 νου ϊα ἢ οἶα585 Π286} ψι1ἢ (ἢ 6 ἐΟΓΙΏΊΘΓ. 

17. Αψ5 ἰο ψῇῃδὶ πδά Ὀδθϑὴ βη)οϊπθα αἱ ὅ, 8 5664., 
(6 ἰγραϊίηρ οὔ ἔῆοβα ροϊηῖβ ἢδα Ὀδαη γρηάογοὰ ἢ6- 
ΟΟΒΘΑΓῪ Ὀγ {Π6 ᾿οιίογ οἵ {Π 6 (ΟΥΙΠ ἢ184Π8, ἰο ἰῃ6 Ποδα8 
οὗ ψ ἢ ο86 αὐυογίεβ {Π6 ΑΡροβί]α νυ βῃθα ἴο δῆβνογ: δῖ 
6 ἐαζεο5 οοσσαδίοη, ἴτοτῃ ἴἢ6 ΔΏΒΨΘΟΓ (0 {Π6 αιοβίϊοῃ 
(τοῦτο παραγγέλλων) ἰο ἰουοἢ οὐ σοι ΐδίη νῖςθ8 οἵ 
ΠΟ 6 Δα Ἰηξογπγαίίοη ἔγοιῃ {Π6 Ἰοἰίογ το {Π68 
ΟοΥ ἢ δη8, θὰϊ ΤΊ ΓΟ ΙῪ ἔτοπι τοροτὶ. (Βοβθηπ.) 

ΤῊΙ8 νίαν οὗἁὨ [6 8::0]6 οἴ τδυ, ρεγῆαρβ, Ὀ6 ἴοο 
ἴογπηαὶ δηά πυροίδοίςαὶ; Ὀυΐ (6 οοπηοχίοη 15, 1 
{ΠῚηΚ, σογγοοίν ἰτασεᾶ. ΤΠδΐὶ ᾿δά, ᾿πἀθοά, θδθθη 
ΔΌΪΥ Ἰαϊὰ ἀοσψῃ ὈγΥ Οατοῖ. 88 [Ὁ]1}οἿ8 : “ ὕ{ ρούρϑῖῃ 
ἄδγα Ὠγοθρία περὶ εὐταξίας, δαιηϊ αἰογυηάδπι [δοῖδ 
αι ἰλαἄδγο ΠΟ᾿ ροββυμῃ." ϑδοη6 δηοίθηΐ δπὰ πιο- 

 ἄογη Οοπιηρηϊδίοιβ ἴγᾶςθ ἰδ {Π08 : “ Τῇι5 ἔΔγ 1 πᾶν 
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Ῥτγαϊβοά γοῦ, Ὀσὲ πον 1 πιυδὲ ὈΪαπη γου," ἄο. ΤΠ 
δ6Ώ86, ΠΟΎΕΥΟΓΙ, σδηποί ὃ6 σογγδοῖ Υ οἰϊοϊτϊοα ἔτγουι 
τῇς ψογᾶβ. ὍΤὴδ Ῥαβ88ρ 8 ΏΔΥ ὃς (ἢ}8 ρΑΓΡἢΓΒΞΘΩ : 
“Ἐς 1 δὶ ρἰνιηρ γου {ἢ18 ἀϊγοοῦοη, 1 σδηηοῖ ὑυυΐ 
ἴδκα οσοδϑίοη ἴο σθῆδυγα γοῦ οὔ {1|6 στοά, (δαὶ,᾿ 
ζἄεο. Τῇ ποζὰ ἐκκλησίαι Β6 615 (0 126 ἴο δαᾶνα δὺρ- 

Θα ἴο {πὲ Αροβι]β {Π6 1άθϑ οἵ ρίνιηρ ἰδεοῖὰ ἃ γο- 
αἶκο ἔογ βοπια ἱγγεσυ γι ἰθβ πὰ (6 ρυ Ὁ]. ψουβῆίρ οἵ 

(Π6 (μυγοῖ. Οὐκ ἐκαινῶ ἰδ Ρ]ΔΙΉΪΥ ἃ »εείοδὶς ἀ6]1:- 
σίου πρὶ] γί ὈΪδίηθ, οἵ ψῆϊοῆ ΘΧδη}]68 ἅσγα δά- 
ἀιςεα Ὀγ Βδρἢο] δὰ ᾿Υ εἰ8." 

ΙΓ τῆ6 δῦονθ γίον οὗ ἰδ οοπηθχίοῦ ὃδ σοζγζοςί, 
[Π6 τσ. ἰθοί. οἵ βοῆς ἔδν ΜΑΝ., ἱορείδοσ ντ ἢ (86 
Ψψυΐϊς. δηὰ βδοιγὸ 1,αἰΐη ΕδίΠοΓβ, Ν1}} ἀδβογνα ὯΟ δίίθη- 
(ἰοῃ, 88 ὈδΙηρ᾽ ἃ ΠΊΘΓΘ ΘΟΓΙΓΟΓ οὗ (ἢ δογῖθ65 (ἔογ ἰδ ὦ 
δΔηἃ ὧν ἃΓΕ ἰΓοαυΘΏΓΥ σοηέοιηα64), ΟΥ ῬΟΓΏΔΡ5 οΟτὶρὶ- 
Ὡδίης ἴῃ 80πὶ6 διί(εηρὶ ἴἰο περ ἐς σοηπαοχίοη ὈΥ 
ογ εἰς] οπηθη ἀδίοῃ. 

Συνέρχεσθε, ““ 8556 1} [6 ἔογ ρυ]1ς ψγογβη!Ρ." Οὐκ 
εἰς τὸ κρεῖττον, ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἧττον. ΤῊ 18 8814 ὙΠ8. 
τοδί ἀθ! σδοὺν δηὰ γοῖ ἢγηπθθα. Τῇ ΘΧΡΓΘΒϑΙ ΟΠ Β 
εἷς τὸ κρεῖττον δῃ εἰς τὸ ἧττον, δΔηἀ {Π61Ὁ Δρρ] δ οη, 
σϑῺ ΓΘΑΌΪΓΘ ὯῸ Θχρίδηδίίοη. Βαϊ ἐΠ8 βθῆβε οἵ εἰς 
ΠΊΔΥ ἀσδβογνα διϊθπίίοη. [{ 15 ποῖ, (πδι {(Π6Ὺ δϑδβοι θά 
ἰοροίθογ γον ἐὴς ΓΟ. ποί οἵ Ὀοϊηρ "είίογ, θυ 
ἍΟΓΒ6, θυϊ τῆδὲ τπ6 γεσμέέ οὗὁἨ [6]. Δ886 } Ὁ] σ᾽ ἴο- 
βείμογ ψ858, ἢοῖ δαἀϊβοδιίοη, θυΐ ἀσίεγιοσαίίοη. Ὁ 

4 ΤΊ Ατὐἱδῖ. ἴγε. 70. οὐκ ἐπαινῶ, Μυῤῥίνη. ῬΊαῖο. τοῦτο οὐκ 
ἐπαινεσόμεθα. Χεπορῖι. οὐκ ἐπαινῶ διὰ τόδ᾽, ὅτι. 1 δαὰ Χεη, 
Ημει. 6, 8, 1. οὔκετι ἐπήνουν τοὺς Θηβαίονς. 

ἰ Τρῖδ ἀειεγογαῖίοη τοί αἰγὶ θα ἴε8 ἴο ἴῃ ἀθυ8ε οὗτῃς Αραρῶ, 
ἰη ἴΠπ6 ΟΠ] οννΐπς αἷς ποῖς : “4 Μὺϑβ νεῖιδ εγαῖ ἰῃ Ογεοϊὰ, υἱ αἰνὶκε5 
ᾳυπάδηι οἤειτεηί αἰΐδ, αὐ ἀεϊηάς ἰῃ ϑ0πὰ οδὐδῦβης μδυρεγυμι ; 
δυὶ υἱ βετεῖ πανδαέσια, υὶ αἰΐυδ μὶυ8, αἰίυδ τηΐηυβ, οοηξετεῦδι ρΓῸ 
δυὶδ ορίδι18 : οἴηθ9 διε) ἀδ ογγηΐθιι9 ματὶ γα ερυϊαυδηῖυτ. Με- 
τηΐηϊ ϑοῃη] δϑῖεβ Αγ διορῃδηΐδ υἱγίυϑαια τηογίϑ ; 1109 αυϊάσηι δὰ 
ῬΙυΐιπι, Ὀυἦι8 νεγὸ δὰ Ῥαςε : Ρ]υἴδγοῦυ5 Γγοῦγρο, υδὶ συσσίτια 
Ἰλοοπίοα ἀσβογ δἱῖϊ, ἐπὶ ταὐτὸ δεῖπνον τῷ πένητι τοῦ πλονσίον βαδί- 
ὥοντος. Ἠσυς τηοζεῖ ΠΟΠ ἰπηαῖ! ταί) οσγαῶί, δεὰ πο Ὁ διιρο- 
Σαυθγδοΐ ργϊηγὶ 11} ἴῃ Αοδαϊὰ (ΟΠ εϑιϊδηΐ αιὸ5 Ῥαυΐϊυδ ἰηδιἰϊοτδῖ, εἰ 
οη ἀυδίυπι ηὐΐη οἵ οχϑαιμῖο ᾿ΠΠ5 κοινοθύου, φαοὰ Ὠἰοτοϑοϊ γαινβ ἰη- 
δἰἰϊυετδηὶ ΟὨπγιοιἰδηΐ, δοοοπάογαϊ υἱ δὰ ἐἸαὰ ἰρϑυτ, αυδηίαμ δε 
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18, 10. συνερχομένων ὑμῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. ΤῊ ἐν ἐκ- 
κλησίᾳ ἴ8, ὈΥ ϑοη6 Οοπημπηδηίϑίογβ, οοπβίγιοα ΜΙ τὴ 
σγογάβ [ΟἹ] ον !ηρ : δηα [ἢυ8 ἐκκλησίᾳ ψ}}} ἢανα (Π6 8656 
οἵ οοποῖο, πεθεέΐηρ. Νον [}}8 ψογά' (Π1Κ6 συναγωγὴ) 
Ψ1} δ σΠΠὟ οἰἴπδθὺ (86 ρΡ]δοα οὐ πηδϑίϊηρ, ΟΥἹ 1ῃ6 88- 
86:0] γ [{561{: Ὀθ [Π6 ΓΌΓΙΊΘΓ 8686 18 Π6ΓΘ [Π6 ΠΊΟΓΘ 
δρῖ, δίποθ {86 σοηϑίγιοιίοη 7.88 πχοποηοά ψου]Ἱά 
ὨΘΘἄ 655}7 ὀσοδϑίοη δ΄ οὔθ 8 ρ]θοῆδϑδίη ἃπᾶ δη ἢ υ- 
Ρογθδίοη. 

18. ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν. Τῆς ψοτὰ 
σχίσμα ἤθτα, δης ἴῃ 1, 10., ἀδποίθβ, ἢοὶ δοραγαΐἑοηδ 
θοηι ἐἦς Οἰμνοῖ, Ὀὰὶ αἰδδοηδίοηϑ ἱη ἐΐ, δα 18 ΒΥ ποηγ- 
ΤΟ. ΜΝ] αἰρέσεις γυ8ὲ ἴοι, δηά ἔρις καὶ διχοστασίαι 
ἃῖ8, 8. ΤΙΝ 18. μίαίη ἔγοπι {Π6 δχργθβϑίοῃ ἐν τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ : γαῖ, 88 [ζοβοηπη. οὔβογνθϑ, ἰ(ῃουρῇ (Π6Υ σοη- 
Πηι6ἀ ἰο Δββθι 6 ἴῃ {Π6 8816 ρἶβςθ, ἀπά Ἰοϊηδὰ ἴῃ 
6 βϑίῃηβ ᾿νουβἢϊρ, (ἤΘΥ σου!ὰ ποί τοΐγαϊῃ ἴστοῦυ πιὰ- 
ἴυ4] Παίγαά, σαγγυίηρ ὑμοῖγ ἔδοιϊίου5 ργοΐεγθησα ἴο 
Αρο]]οβ, οὐ (βρῖνδβ, ἰηΐο {Ππ6 γε! σίου 4586} }168 δηὰ 
ϑθογθά πηθ8}8." δ6α 4180 ΒοΖᾶ δρ. ΡοΪβ. 

18. καὶ μέρος τι πιστεύω, 5380. κατὰ (οὗ ψ δὶς 6111 0- 
8183 Ἦοἴ8. δα ἄσθβ Ἄδχδιῃρῖθβ ἔγοιῃΒ Τῆυσγά. 2, 64. 
ἃ 4, 80.), “Ι ογραϊε τὰ6 τοργοδθη(δίοηβ 1 ἧᾶνα 

Ῥοβϑβοῖ, δοοδάδγειϊ. [8416 Ποπλίηἰοἶδ ἀΐδδιυ8 αἰνιίαπι δυπιρίυ βεῦδης 
οοηνίνία 468 φυΐθυϑ ρματγὶ υγα εἴ μϑυρμεγοθ εἴ αἰν᾽ (65 νοϑοθδηίαν, εἴ 
ὈϑΌρογαβ δυΐεγεθαπὶ ἀποφόρητα. Αἴ, Ῥαυ]ο αἴργεδβο, αν ἴεθ, ααὶ 
ΒΙΟΓΊΟΓΕ αἰδοῖ μ} πὰ τοηοῦὶ ποϊεδηΐ, ἀοοίογεβ δἰ δὶ δάἀϑεϊνοσθηϊ ἀρῖορ 
δΒυΐβ Ἰηρεη 5, οἰ 1111, Θρτεῖ 8 μαυμεγίθυ5, ΟρυΪ45 Ὠδθεθδηΐ ΪΔ- 
(ἴογεβ αυὰπα «ἀδοεγεῖ." 8.0 αἷδο ϑεποείϊζοη : “ γεΐεγο ΟἸ τ βι δ 
Ῥείη δ ̓ἔοο οβ1ε το ρΟΥθιι8 οἰ θ08 ἴῃ το} .πλ 801 Ἰοοι οοηνοηίιβ 
ἀεἴεγεῦδηϊ. ἔχ 118 ργίγμιπι ἀδϑυταμίυτη 65, αυδηϊυηι ρδηΐβ οἷ νἱηὶ 
δὰ 5. σὐὐηξε δα: η δίγαι ΟΏΘΙ ὨΘΟοθβϑατὶ πὶ ογαῖ, ἀ6 σοϊϊαυ 8 οοητὶ- 
συ) ρου] ουπλ ἰηϑευἵὰπι, αὐοὰ Αμάᾶραβ αἰχοσγιιηΐ. ΘΝ ΕΙῸ 
δρυὰ Οοτητμίοθ νϑγὶΐ δουδϑυ8 δοοοδετεηῖ, αυϊν. 41 ἃ 28. τηοιθογδη- 
ἴυγ, Δροβίοϊ!υ "||08 ἴἰαχαῖ, εἴ νϑγι) 5, οαῆδῃι σοἸοὈγαηάϊ τηοάυτῃ 
ἰσδοΐῖι." ὙΠΟΟρΡΉγ]δοῖ, ἴοο, ἢ885 {1118 Ἔχ οο]]εης ᾿ΠΠυδἰχαῖίοη : “Ὥσπερ 
οἱ ἐν ἀρχῇ πιστεύσαντες, κοινὰ πάντα ἔχοντες κοινῇ ἑστιῶντο" ὀὕτω 
κατὰ τινα μίμησιν τούτων, εἰ καὶ μὴ ἀκριβῆ, ἐν Κορίνθῳ κατὰ τινας 
ῥητὰς ἡμέρας, ἑορτίους ἴσως, κοινῇ εὐωχοῦντο μετὰ τὸ μεταλαβεῖν 
τῶν μυστηρίων, τῶν μὲν πλουτούντων εἰσφερόντων τὰ ἐδέσματα, τῶν 
δὲ πενήτων ὑπ᾽ αὐτῶν καλουμένων καὶ ἑστιωμένων. Διὰ τοίνυν τὰς 
διχοστασίας διεφθάρη τὸ θαυμαστὸν τόῦτο καὶ φιλάλληλον καὶ φιλό- 
σοῴφον ἔθος, καὶ οὗ παρὰ πάντων ἐτηρείτω. ᾿ 
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᾿ιοαγὰ, οὐ Ὀ6] ον γοὺ (1. 6. βο οὗ γοι!) Ὀἰδιηοδἷο, 
οΥΓ δα εν βο186 οἱ γουῦ ἰΏ 50Π|6 πηθδϑυγα Ὀἰδιιοα θα." - 

19. δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα, ἅς. ΟἜΓΥ5.; 
ΤΠΘΟΡἢΥ]., δηὰ (ῃς οἵπον στοαῖς (ὐοτηπηθηϊδῖοσβ, γὸ- 
τηᾶτῖς (δὶ ΟΥ̓ αἱρέσεις ΔΓΘ τηδδηΐ, ποῖ αἰβδγοποαβ οὗ 
ορίηΐοι ἰῃ ἀοςίγ!πα, υυΐ ἀ!δγθησεθ οἵ ργδοῖϊςθ, δηὰ 
ποέίοπδ. δο Τμαδοάοτγοι ὀχρ δίηβ 11, φιλονεικίας, οὐ 
τὰς τῶν δογμάτων διαφορὰς. (ὅε6 Ηδτάγ.) ὍΠΟΥ 
τισθι!γ, ἴοο, ἐχρ δίῃ δεῖ Ὁ ἐνδέχεται. ΤΠα ἴογηι, 1ξ 
πιιβὲ Ὀ6 οὐβεγναά, ἰ8 ποῖ (ἴο υ86 ἴΠ6 Θχργοβϑίου οὗ 
Τηκοάοτγοι) ἀναγκαστικὸν, 1..6. 4068 ποῖ ἱΠΡῚΥ 5 ρὶ6 
ΟΓ δὐϑοϊυϊα πϑορβϑίυ, θυ1 (45 ΤὨΘΟρΡὮΥ]. 884γ5) τνῃδὶ 
᾿πιδέ δα ὮΙ] τΉρ σουϊίηθα ἴο ὃὉ6 πρβλ νι δ ἐὰν 
ἐστιν ἀνθρώπους ὄντας ὑμᾶς μὴ πάντας ὀρθοποδεῖν. 15 
(δ 8 [ΕἾ δὰ: 1 οτὰ βαιὰ δῊ ἀπά ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, 
ἰπβιοδα οὗ ἐπεὶ πονηροὶ εἶσιν ἐν τῷ κοσμῶ, ἀνάγκη καὶ 
σκάνδαλα εἶναι καὶ ἔρχεσθαι ; 4. ἀ. ““ απά 70» ἐλὶδ γεαδον 
1 δοίϊευε ἐδε γερογίΦ." [Ιἢ τῃ.6 516 πηδηηποῦ {δ ψογὰ 
8 Ἔχρίδἰηοιὶ ἢ [6 Ρεβὲ τηοάοσγῃ (οιηπθηίδίοῦα, " 
ψῇο τοίογ ἰο Μαίϊ. 18, 7., δΔηὰ οσοιηρατο Μαγο. Απίοηῃ. 
9, 42. ὅταν τινὸς ἀναισ χυντίᾳ προσκόπτῃς, εὐθὺς πυνθάνου 
σεαυτοῦ, δύνανται οὐ ἐν τῷ κοσμώ ἀναισχυντοὶ μὴ εἶναι; οὐ 
δύνανται" μὴ οὖν ἀπαίτει τὸ ἀδύνατον᾽ εἷς γὰρ καὶ οὗτος 
ἐστιν ἐκείνων τῶν ἀναισχύντων, οὃς ἀνάγκη ἐν τῷ κοσμῶ 
εἶναι. 

Τῆς Αροβί]α {Ππ πη δῆονβ (Π6 γεδβοῦ γῇ βυοῖ 
ανϑηΐβ ἤν θθθ ρογητοά ὃὉγ Οοά ἴο ἀγῖβϑ6, ὨδτμοΪγυ, 
ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένώνται ἐν ὑμῖν, “τῆ ἔἢοβΒ6 ΜῈ 
ἅτ οἵ δρργονϑά ἔδιϊῃ ἀπιοηρ γοῖϊ πῇδΥ ὃς πηδά6 τηᾶ- 

“ Δυὰ Ῥεϊοϊείη τί ΕἾ οὔϑεγνοβ ἐπαὶ αἱρέσις ἰΦ ΒΟΓΟ ἃ τα εσ 
ἴεγτη, ἴο δἷὶρ ηἰν ἴπ6 δδῆγε 88 σχίσμα. Δηὰ ἢπ αἶνεδ δενεσαὶ ἜἘΧΔῸ 
ἔτουι «“οϑερῃ., ΡὨΐο, Αἰεη., Οαϊεη, ϑοχί. Επιρ., δὰ Οἴοεσο, οὗ ἴ86 
0.86 Οὗ {Ππ6 νιογὰ ἴῃ τΠ6 δεῆϑ6 »λέϊοεορλίοαϊ εεοὶ. 

1 80 Βρ. Ῥεδῖςς: “ Δεῖ γὰρ εἰζηίβεα ποῖ Πεσὰ δὴ δὺῦδοϊυϊς Ὠδοςβεϊ(γ, 
Ὀυϊ θυ ἃ ὨΘΟΘΘΘΙΥ͂ 88 ἈΓΙδ6 56 ἔγοιι ἴῃ ἰοπάθπου οὗ βευθγαὶ οδυϑεβ 
ἰο δῇδεοι ἰζ : ἰϊ πηεδηδ ἴπδι (Πα (Πρ νν}}} Ὀ6 ομα, οοἱ {πΔὶ τ του 
ΟΥ οὐκὶ ἴἰο ὃὈε ἄοπα; δηά [δι δεῖ εἰρτιὶδῆοα ἴῃ Μαῖί. 24, 6. 96, 54. 
Μασ 8, 81. δηά Αοἴε 1, 16. ἴῃ {{|ὸ βϑηδ δ6ῆβ6 ἰϑ ἀνένδεκτον ἐστι 
υϑοὰ ἴῃ ἴλκο 17,1. δὰ ἀνάγκη ἐστι ἴῃ Μαῖι. 18, 7." 

{ Ὑποορηγίαδοι οὔϑαεγνεθ (παὶ {(Π6 ὕνα 88 ἠοῖ (ἰδ οααδαΐ, δαὶ 
ευοηέιαϊ ἴΟΤ.6. 98..6 (ἴα ποῖς οῃ Αοίϑ 921, 43. 
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ηἰοϑι." Δοκιμ. βρη 65 ἰγοὰ δηᾶ ἴσας ΟΠ γιϑἰϊδῃ5, ψῆο 
αν δρργονϑά {Πεὶγ νίγίο, δά! ἰν,8ἃ Βιοα ἀ Ἀ5.Π 6588" 
1η [ἢ6 ἀοσίγιηθ8 ΠΥ ἤᾶνα ὕὈ6θη ἰδυρῃί. ((οιρδγο 
ῷ (ογ. 10, 18. 18, 7. 4 Τίῃι. 2, 156. “Ψ4Π|681, 14.) 
Αμπά 8ιςῇ, κι 15 ἤθῆσα ονϊἀθηῖ, ΟΓΟ δοηι αἱ (ογίἢ{}}. 

20. συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ὅτε. 1. 6. (Δ8 Η 65. 
ΘΧΡΪΔΙΠ8) ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον. δ66 Δοίϑ 2, 1., δηά 
{Π6 ποῖθ. Οὐκ ἔστι Ἰζυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν. Τἢα ἐστι 
15 86 ὦ ΠΡ ΟΓΒΟΏΔΙΪΥ ; ΟΥ (88 ΒΟΠΊ6 8840} (6 γ6 15 Δη 
6110 5818 οὗ τοῦτο. [1 15 ρ]δίη (Πα Κυριακὸν 15 ἴον ΚΚύριου ; 
88 ἴῃ Αρος. 1, 10. ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ. [11 18 βίγΓΔηζ6 
{ῃὰὲ Μαδοκῃ. βῃου] ἃ ἢανο (πους (6 ΘΧργθββιοῦ 
βρη! ῆθ8 ἃ 1, οΓ 858-14} τη6α]. δυςὴ ἃ 86 οἴ(Πα νψογά 
ΜΟΙ Ὀ6 ΝΘΓῪ ἸΓΓΘΡΌΪΔΓ; δηὰ 88 ἴο [{6 δι Ποῖ οἱ 
1η6 δγγῖίας γεοιβίοῃ, ο Ψ Ώ]Οἢ Π6 ΔΡΡΘΔ8Ι8, ἰξ 18 ἴῃ 1186} 
οἵ [π||6 ψεῖρί. Νειίμοῦ ἀο68 ἴΠ 6 ορίηίοη οἱ Βοπ6 
(οπηπηοηίδίογβ, (485 ατοῖ. δηά οἵ θγ8,) ννῆο 86 1 οὗ 
{6 Αράαρε, βθθχ ἰο ἀθβεγνα πιο δἰθ 0}, 815 66 
1π6 δη ἢοίϊςδὶ οἰδιιβ τὸ ἴδιον δεῖπνον Ιη [ῃ6 ΠΟχΧῖ νϑῦβ8 
νου] ἀρρϑᾶγ ἴο σοῃῆηα {18 ἰο (Π6 ᾿ογα5 ϑΡΡΕΥ 
Δηα {18 ἸηἰοΓργοίδι!οη 18 ΒΌρΡρογίθα ὈΥ (6 ατϑοῖς 
Οὐομππηοδηίδίονβ δη4 [Π6 ΙΏΟΓΘ ΘΠ] ΠΘΏΐ ΠΟΘ ΘΒ. ΥὙοΐ 
11 βθοιῃβ σϑγίδίη (δύ ἴῃ τῃ6 1 ογ 8 ΘΌΡΡΘΙ 88 σοηι- 
φγελοηάοά ἰ6 Αραρθ. 

Π 1 ΓΟΡΕῚ [0 διίθηά ἰο᾽ {Π6 8Βθη86 σοηνογοά ἈΥῪ 
{815 (1 (]Κ) Ἰάϊοῖςδ)], ογ ρορυΐαῦ δῃηα βαγοδϑβί!ς βθη- 
(6Ώς6 (ποί (ἰ851:}}}}8Γ 1 ΘΧΡΓΟβϑίοη ἴο 8η 1ἀϊοῃῃ ἰουπὰ 
ἴῃ οὔγ ον ἰδηρυδρο), ψ] οἷν 18 ἃ8 ΤΟ]]Ο8 : “ΤῸ δὲ 
{6 Ζογ 8 ΒΌΡΡΕΟΓ 5 ποί, οσαπηοέ, ϑυτοὶν, 6 (ῃ6 Ρυγ- 
Ροβ6 οὗ γοὺγ τηϑοίϊης (βίποα ἐλῤαέ γου ἀο ποέ 68): 
ἴὺΣ ὙΟῸΓ 1168] 18 ποῖ οοιμηοῃ, θὰ ϑαρϑγαίθ ; ἜΝΘΥΥῪ 
ΟἿ Θδίβ ἢ 8 ον ΒΡΡΕΓ. "ἢ 

21. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον ---προλαμβάνει. ΜΜΔΟΚΗΙ ἢ 8 
ἰτϑηβδίίοη οἱ {{Π|656. γογ 8 18 ἃ [1588116 ΟΥ̓ δ] πά6τγ8. ΤῊ 
86Ώ86 18 ΝΘΙῪ ΜῈ62]] γαργοβθηϊε ἴῃ οὺγ (ομμμοη Ὑεγ- 
βίοῃ. Προλαμβάνει ἐν, τῷ φαγεῖν 86618 (ο δάνογί ἴο 
16 ΘαροΓΏ 6885 ψΊ ἢ ψ Ὠ]οἢ οδοῇ, 848 ὁ ψ6ΓΘ, βηδίομοα 
ὉΡ [Π6 ἰοοα Πα πὰ Ρτουρῆί, δηὰ Μ θα ᾿ἰπι56}} (Βϑγα- 

τ 80 Τπεοργίδοϊ : δοκέμους λέγει τοὺς ἔτι το ἐθος φυλάττοντα». 
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{ἢ ; πηϊἰοῇ νουά σδαδα ἴΠ6 Ῥοογ, νῇο Ὀτγουρῖὶη [10- 
εἶα οὐ βοίδιηρ, ἴο σοπηα οὔ ἢ πιοᾶρτο ἴσο. ΤΉ ΟΓΟ 
δοεῖὴβ ἰο Ὀ6 πο ἀουδὶ Ὀυΐ τπδὶ Ἡῇδί 15 ἤθγα τη 6 η- 
Εοπμοαὰ ἢδ8 τοίδγθῃςθ, ποὶ ἴο δαὶ παρροηθα δἱ (ἢ 6 
εἰολαγίεέ ἐέδείξ, Ὀὰϊ τῆ 6 ἴσαραν ψἢνϊοἢ ργοοεἀοά. Ου 
ἴἸε86 δρδρῶ δβεὲ ϑυϊς. ΤΠδ5. δηὰ δὴ]. [οχ. Οοαι- 
ΤΟ “2685, 1 ἱπη:διοη οὗ ἴῃ οδ8 οὗ οὖν 1,οτὰ δηά {Π6 
ἈΑροβιϊθθ, ψεσγα (1 566π|3) ἰηϑιϊἰο δῆτε ἀϊνῖηα 
Βονῖοθ οὔ (ἢ6 1, ογαάΐβ ἀν, δηὰ οἱΐῃοσ ριθοθαθὰ 
(δ! οἢ 866 Π|5 τηοβί ῃγοΟῦ 86), ΟΥ (45 οἰ ἥδσγβ 547) ἔοϊ- 
Ἰοψοῖ τὴ6 ουοϊαγιϑι. Νοῦν ἴῃ {ἢ666, (πΠουσὴ οδοὴ 
Ὀτγουσῇι τὸ ἴδιον δεῖπνον, γεῖ ἰξ οοαβθ ἰο 6 ἢ18 οὐσῃ 
αἴογ 1 παὰ ὕδοη {τον το τ΄ σοιῃηπιοη δβῖοςϊε. 
Ῥτγοργίοιὺ δῃὰ ἀθοοόπιπι, [πογοίογθ, 8δ5 ψ }} 48 γε σ᾽ ουΒ 
[δα της, τοαυϊγοά (δαὶ {Π6 ἰοοά βου) Ὀ6 δαΐθηῃ ας 
ἔτοπι ἃ Ποιῃηοη βίοοκ. ΤΠῖβ, ΒΟ ΕΟ, ψγδὁ8. ΡΓο- 
γεηίοα ὈΥ [ἢ6 δΑρόΓΠΘ658 ψ] ἢ τ Π|οἢ (ἢ6 τίςἢ βπηδίομοα 
(6 Ὀδδῖ ἴαγο, δη {πΠ6 βο ββῆπονβ ψ τ} τ ϊοῖ (ΠΟῪ δη- 
ἀεδανουγοά ἰο ρεί 88 ἰδγρα ἃ βῆαγθ 88 1016 οὗ 186 
ἰοοὰ ; Ὀγ ψ ΠΟ {π6 Ῥοογογ βογῖ ψουϊὰ 6 μῃομοά, 
δηα ὄνϑῇ οὐ].ροά ἴο ρυῦυρ πὶϊῃ ὈΟΠ 68 δῃαὰ ξογαρβ. 
Α ρῥγδςίῖος τἢ}]8, ψ Ὠϊςἢ τοηἀοα ἴο ργοάυςε αατγι-θυτγη- 
Ἰηρ8 δηὰ ὈϊοΚεγίηρβ, ἴῃ τπ6 ρίδος οὗ ἰῆδι δρίγις οὗ 
ΟΠ βείδῃ σΠαΓΥ δηἃ ὑπδη] }Ὑ ὙΠΙοἢ [6 Αραρα 
ΜΓ τηοδηΐ (0 1Ποιςδΐθ δηά ῥγουηοῖθ. 

ἼΠΟΓΘ 18 ΓοϑΒοη ἴο {ΠηΚ τἢδὶ 686 Αραρθ σΤοΓῸ 
Ἰοϊῃηοά ἰο {πΠ6 [οΥά᾿ 8 δυρρεγ, αἴεσ [ῃ8 δχϑῆρ]ο οὗἁ 
ουὖῦς [οτά, ψῆο ςοἸοῦταϊοα {πΠ6 δαογαιηθηΐς δοσγ [(ἢ6 
ϑαρρου. Τθογα πιρἧϊ 4130 Ὀ6 δὴ Ἰητοπιίοη ἴο ἰπλ! δα 
τΠο86 ϑυηηροοία, οὐ βίοηέοδ, οὗ ἴῃς Οτϑοκϑ, ἰοναγὰς 
ψὶ σῇ δαοῇ σοπίγιθυϊοά Πὶβ οσσ ῃγον βίου : δηὰ (ἤθη 
8}1 ραγίοοκ ἴη οοιηπίοηῃ. Ὑπουρὶ {ἤόγα 18 Γοδβϑοὴ ἴοὸ 
τ ηΚ (δὲ ἐΠαΐ 86 8} ῥυί σὶρ] 6 ἢ ϊοἢ ψ1}} ἜνῈΓ ᾿γο- 
νΔ11 ἰἢ 41} τηϊχοϑὰ τπηδοϊηρϑ, {πυϑίγαϊοα [η6 δηβ ἔοῦ 
ψθιο ἢ ἐλοδα τηϑϑιϊηρβ, 85. Μ6Ὸ2)}} 88 ἴῃῆ6 Αραρθ, ψγϑγὸ 
ἐηβι 6. ἈδρΠοὶ, πο πα8 ψ ]} 1]Ἰυϑιγαῖθα τἢ6 
Β0]6ςΐ, βάτο 68 ἃ Ῥαββαρδ τηποἢ (0 ἴῃ 6 ρυγροβα ἔτουι 
Χερη. Με. 8, 14, 1. ὁπότε δὲ τῶν ξυνόντων ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον οἱ μὲν μικρὸν ὄψον, οἱ δὲ πολὺ φέροιεν, ἐκέλευε ὃ 
Σωκράτης τὸν παῖδα τὸ μικρὸν ἡ εἰς τὸ κοινὸν τιθέναι, ἢ 
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διανέμειν ἑκάστῳ τὸ μέρος" οἱ οὖν τὸ πολὺ φέροντες ἡσ χύ- 
Ψοντὸ τε μὴ κοινωνεῖν τοῦ εἰς τὸ κοινὸν τιθεμένου, καὶ τοῦ 
μὴ ἀνατιθέναι τὸ ἑχυτῶν' ἐτίθεσαν οὖν τὸ ἑαυτῶν εἰς τὸ 
κοινὸν, καὶ ἐπεὶ οὐδὲν πλέον εἶχον τῶν μικρὸν Φερομένων, 
ἐκαύωτο πολλοῦ ὀψωνοῦντεςς ἮΝ οἴΒ., ἴοο, οἰΐο5 δοἢο!. 
οὐ Ατὶδίορῃ. Ἴαεβρ. 999., θγα τηθηίοῃ 18 τηδᾶθ οὗ 
8 ΒΠΠῶγ ἔδαβί, οΔ]] 6 πανθόινια' 4180 7. Μα]ε]4, ρῥ. 
428. ᾽ν τοῖς συμποσίοις τοῖς λεγωμένοις Φιλικοῖς ἕκαστος 
τῶν συνερχομένων εἰς τὸ συμπόσιον τὸ ἴδιον αὐτοῦ βρῶμα 
καὶ πόμα μεθ᾽ ἑαυτοῦ κομίϑει, καὶ εἰς τὸ κοινὸν πάντα παρα- 
τίθεται, καὶ ἐσθίουσι κρατήσαντες τὸ ἀρχαῖον ἔθος ἕως 
τοῦ νῦν. 

21. ὃς δὲ μεθύε. Τα δησίθηὶ (Οοιηπιεηίδίουιβ 
ΤΊΡΉΟΥ ποίσα (δαὶ (ἢ6 ταῖϊο ορροϑῖ{ὶ γϑαυγοβ (}}}5 
ψογὰ ἴο Ὀ6 ἱπίογργείθα οὗ γορίοέίϊοη, ᾿ΐ Ὡοϊ δχοθδδ 
οί ἴῃ οαέΐϊπα δηὰ ἀγὶπκὶηρ. ὅδ]. σοηῆποβ ᾿ὲ τὸ 
οδησ. Βιιῖ {818 ψΟΌΪα πΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ἰπογθα86 (ἢ 6 
οδίβδοδυοβιβ. (ΟὨἢγγϑβοβί. γρῃ ᾿ἰΠο]μα68 Ὀοΐἢ, 6χ- 
Ρἰαἰηίηρ, δεῖχνον ἀτίμαϑουσι, ὅτι γαστρίβονται καὶ μεθύ- 
ουσι. [Ιΐ 18 ποΐί, ΠονΟΝΟΙ, ὨΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ΒΙΡΡΟΒΘ ΔΏΥ͂ 
ΘΧΌΘΒΒ οὗ ἀστηΚιηρ, Ὀυ τη σοὶ ἀγίη Κη ἰο βαξϊοίῳ ;Ἐ 
85 αἱ .οἢ. 2, 10. (σἤθγο 866 {Π6 ηοί6), δηά οἴϊδῃ ἴῃ 
(δ6 ΟΙά Τεδιδιηθηῖ. Γαδ ογίῃγο παριῖθα ἰο ἰἤθτη 18 
ποΐ ἀγιιη ΚΟΏη 685 οὐ σἰυίζίοηγ, Ὀυϊ ρήοββ δηκὶ γᾶρδ- 
οἰοῦβ 56 ἤβῇηθββ δ 4 ἴδαϑδὶ πιο ψ ἢ ἴῃ6 ,οτα 8, 
Δ ἔογθα οἡ βσἢ ῥγιηςῖρ]68 οὗ ἰονα δηἀ (μι βϑιίδη 
ΘΟ ΠΠΙΟΠ 88 ἀλραΝ οἰ Ὀ6 ἃ ΡῬΓΟΡΘΟΙ ἰηἰγΓοαποίοη ἴο 1. 

Φῷ, μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε, ἕο. Τῆθ86 νογάβ,1 
{πη Κ, ῥγοόνα τπδὶ [Π6 ΑΡοϑί]α ἰδία Ὧο δημέαΐ 6χο684 
το [6 1Ὁ σἴδγρο, Ὀδοδυβ8 ἢ6 ΟἾΪΥῪ ι.868 [Π6 ΘΟΧΡΓΘβΒΙΟΏ 
σαὶ ανά αὐϊπῆ, ὈΥῪ σ“ὨΙοἢ ἢθ ΠΟ ΘΓ Π6ΔΏ8 Θϑιηρ; 
δηἀ ἀτηΚιηρ ἴο δδι 6 γ. 

Ἔ 1 δτὴ βιγρεδοα [πᾶΐ δοϊης γεοθηΐ Ο(οϊηχηθηϊαῖοῦδ δἤου ἃ ἰηίτο- 
ἄυςε ἴῃς ὡπὶΐε ἀετγίναιίοη οὗ μεθύω ἔτοῃι μετὰ δηά θύειν. Νοῖ 688 
Δοδυνὰ 8 ἴπαῖ ργοροβεὰ ὈΥ̓͂ ᾿δηπαΡ δῃὰ ϑοῃείά. Τθα {τ 8, {ἢ6 
τοοῖ οδηποῖ ὑκ ἔουπα ἰπ ἐπα Ογοεΐ ἰδηριδρα δ 4}}, Ὀυϊ δθθιῃδ (Ὁ ἴᾶτο 
Ὀδεη ἀεγίνεα ἤοπι ἴπα βαγιηδϊίδη οὐ ϑογιπίδη. ΝΑΥ ἴΠε νοχγὰ ἱβ 
ἔουπά ἰῃ δἰπηοβὶ 4}} [86 Νογί ποῦ ἰδηρυαρεβ, δηὰ ἰὁ ἠἰδιϊ ρου δα ῦο᾿ 
ζ ΟΌΡ πιδαὰ, Οὗ δ ρἷν δἰ ρη  ῆεθ εσὶπθ. ΝΟΥ ἐοε5 δεῖπνον ΠΟ 6 
ἔγοιῃ δειπνεῖν, Ὀυῖϊ ἔτομι δέπω, ἐο Ζπαξοΐ, διαρ, ᾳυδϑ5ὶ δέπανον, [ἴῖ6- 
ΤΑΪΙγ οἰ σι γπρ ἃ ἐπασῖ, ΟΥ ἸυΠΟΏΘΟΏ. ' 
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Βγ ἐκκλησ. βοῖη6, 88 Οατοί., υπἀογδίδηὰ {Π6 »έσοε; 
οἴδογβ, τι τἢ τηογα ῬΓΟΌΔΌΠ ΠΥ, ἴπΠῸ οοραην, ΔΠα οδ5" 
ξγεβαίϊον. ΤὮς ρεπογαὶ δεῦδα οὗ [Π6 ψογὰς 15 ἴοο 
οὕνιου ἴο τααυΐγα Ἔχρίδηδίίοη ; Ὀυΐ (Π6 εἰδι!δα κα- 
ταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας ἸΏΔΥ ἀδσδοῖνα 5οη6 δἰΐδῃ- 
ἔοῃ. ΠοΓα 18 δη δἰ] ρϑ5 ἰῇ τοὺς μὴ ἔχοντας, ὙὮΙΟΝ 
ΒοΙη6, ἃ5 ὙΠΙΌΥ δηὰ Μδοκη., βδιυρρὶν ἢ ή 
Απὰ τ 18 5 σοπηπηοη ἴῃ {πΠ6 (Ἰδδδὶς δὶ ψσιίογβ. Βυΐ 
ἄφγε ἴῃ6 γαΐϊο ορροδίξἰοπὶδ ἀῃηιὰ (6 σοηϊοχί β8δϑϑῖ ἴο 
ΤΟΑ ΓΘ βοιῃδίῃίηρ ΠΊΟΓα δρεοίαί. [1 15 ρἰδῖη {Π8ὲ τὰ 
τηυϑὲ 30 θδυκ, ἔγουῃ [16 ργθσθαϊην, οἰκίας εἰς τὸ ἐσθίειν 
καὶ πίνειν, αἰ ηρ ἴο [ἢ 6 86η86 ἴπεγα τηδδηὶ ὈΥ ἐσθ. 
καὶ πιν., Ὡδιηαῖν, οδίηρ δῃὰ αγηκίηρ ἔο δαξἑείψ. 
7 λωδ ΠΟΥ σψοιυϊά ρΡὰΐ ἰο βῃδιηθ (ἴοβδα Ὑ8ο, 1 ΠΟΥ 
νπιιδί ςοηϊοηα ψΠ ἢ ρονογίν, οὔσης (ο ὃὈ6 Ιοΐ ἰο θεδγ 
{Ποὲγ ψδηὶ δῖ λοριθ, Δῃη ποῖ ὕὉ6 δὐλαπιεάε εὐἱἡ ἐέ αδγοαά, 
δηα ἐἑηδμζεα ΌΥ 80 στιά 8 σοπῃρδγίβοῃ ν ἢ τἢ6 ἀρθυη- 
ἄδηςε δη]ογοά ὈΥ {μοῖγ τίοπογ Ὀγαί γε, Ἔβρθοῖδιν δὲ 
8 τποϑὶ ψῃϊοῇ ψ͵δ8 ἱηίοπἀθά ἴο ρυΐ 411] οὐ {ἢ 8 88π|ι6 
ἐοοιίηρ. 
ΠΡΟΡΒΝ δΔηᾶ Κσδιιϑ6 Ἔχρίδίη {π6 τοὺς μὴ ἔχοντας 

“ αἱ Ὥοη δαροηϊ αὐυοὰ αῇεσγτο ροβϑὶπὶ ;᾽᾽ νὨἰϊοῦ 
ΟΟΠΊ68 ἴο (6 βδιθ τΐϊηρα. Βυΐ ἴδ 6}}}0818 15 ἴοο 
νἱἹ οἰ ηΐ. 

ΤὨΘΟρΡὮΥ]. τ 6}1] γϑιηδῦκα οὐ {π6 νεἰάνεες (πα ἢδ 
τηῖσῃϊ πανο δα ἀθὰ αδοεοίοπαέεηεε8) οὗ (ῃ6 ΘΧργοβ- 
βίοῃβ τι ὑμῖν, εἴπω, ὅς.) ὙΠΙΟἢ τδὺ 6 ᾿πιρυϊρα ἰο ἃ 
ψυδἢ ποῖ ἴο Θχαβρογαῖα ἰἢ6 γίοἢ δραϊηϑί (ἢ 6 ΡοΟΓ. 

48. Ἰῃ ογάδγ ἴο βῆον ΟὟ υἱ ΒΘ ΘΠΪΥ ογἰ πη δὶ 
ψὰ5 (6 δῦι186 ἰῃ αυσϑίίοη, (ἢ6 Αροϑβϑιΐῖα ἰδὰγβ8 Ὀαίογα 
(δ 6 οἶα ᾿ἰδίοσυ οὗ ἰὴ ἱπβιτυϊοη οὗ 86 
Τ,οτὰ δ δύφρογ, (πὶ (ΠΥ πὐρῃς [Π6 Ὀοίῖογ υπάογϑίδηΐ 
{Π6 ρυγροβα οὗ Ηϊὰ ψῇο ᾿ηδϑευτθἀ [{, δηἀ {Π}8 ΠΠΟΓΘ 
ΟἸθαΥν 866 ἰμαΐ ὈΥ βυσῆ σοπάιιος ἰδὲ ΡυΓρΡΟΘΘ νγᾶ8 

ἃ ἘΟΥ, 85 δαγ8 δυνεηδὶ (οἱϊο ὈΥ Ογοί.) ““ ΝῚΪ μδδθεὶ ἱπέεϊχ ρδῦ- 
85 ἐυγίυν ἰη 86 Ουλτ αιιοὰ γἰαἑομίος Ἰνοτηΐπθδ ἔδοϊι." Ὁ ο οΌΣ 
ἢ δἢ 9 νη) ἢδ6 τι δρὶ (αν ἐπλἰἰαϊεὰ : 

Οἶ αἱ} τπ6 μυοῖθ (Ππ͵8ὶ Παγαβ8 ἴῃς αἰδίγοϑί, 
διὸ (ἢς τηοοῖ ὈϊξΕΙ ᾽9 α δοσγη [εἰ γεεί, 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΟΠΑΡ. ΧΙ. δεᾳὶ 

ΘΠΕΓΟΙΥ ἐγυβίγαϊο ἃ. ΤῊΘ γὰρ 15 ἐπα ΓΘ ΓΘ ΨΘΓῪ 8! σὩϊ- 
σδηΐί. , 

Ου [δ6 Β6η88 οὗ ταρέλαβον (ἤθγα [88 Ὀδαη β8οῖηδ αἴ - 
ἔδγθησα οὗἉ ορίῃΐοῃ. ὅϑδνθγαὶ πιοάδγῃ (οιμιηδηίδίοῦϑ, 
8η4 Ιηἀδοἀ τπηοϑὲ γτοσθηΐ ΟοἢΘ68, δ66η ἰηο δα το ἰηΐθγ- 
Ρτοὶ 1ἰ οὗ ἐνααϊέοπ ἀδτινεὰ ἔτοση [ἢ6 Αροβι!68, ἐπ 
ΘΥ͂Θ ἃπὰ ΘδΓ ψΊΠ68868 ΟὗἹἨἍ [6 {πίηρ; (861; πο οπδ οἴ 
{Π6 ῥγοδθηὶ (ὑοβϑρθὶβ πανίῃρ Ὀδθη (πθη ἴῃ δὈαίηργ. 
Ἐλοβθῆμ. {{|ηΚ8 6 Αροβιὶα ἀθγίνβά ἢἰβ8 Ἰηϊογπχαίίοη 
οὔ (Π18 τὶ(6 ἔγοηγ {Π6 Οοδροί 7 ἐλ Ηδῦνγοιυδ, οὐ οἵ {9 
Ἐσγριδη8, ΟΥ δοπι οὐδεν 1 Απὰ ἢ τοίδγϑ ἰο Βοϊξθη. 
Βυΐ (πουρῇ ἰξ 15 ἔγιι6 ἐμδὲ σαραλαμβάνω 13 βοιηρδίϊ!68 
66 οὗ ἐγαάέϊοη, "πὶιοίπον ογαϊ, οὐ ἴῃ τι εἰηρ,, ἃ8 {Π6 
Θσχδιηρίθβ δἀἀυςοα Ὀγ Ν᾽ εἰ8. δηὰ Κύδιβθ Ψ1Π] βαν, 
γοῖ 10 15 ΘαΌΔΙΥ ΔρΡΡ]ΙΟΔὉ]6 ἰο ἰηΐογπιδίοη, οΥΓ 1η{6}}}- 
ζθηςθ σοπιηϊσαῖοα 1ἢ αηψ τυαᾶΐν : (866 Ζοβερῆ., εἰϊοἀ 
ΌΥ εί8.) : δηὰ ἤογθ {Π8 ᾿ηζογργοίδίϊοη 'ῃ ααδβίίοῃ 
σδηηοί ὃ6 δα ἰ6ὰ, δη66 11 18 ποῖ ργθοδθὶθ ἴο [ἢ 6 
800ρ6 οὗὨ {6 ρα888ρ6, δηά (6 ᾿πἰδηΐ οὗ {6 ΑΡροβίϊε, 
1η4664, ἰο υβ6 (Ὠ6 Ψψογά8 οἵ “ζ48ρ15, ““ ἸΠΟΙἋ1 ὨΘΓνΟΒ 
Αροβίοϊςβα δγριιπηθηϊδί οηἱβ οἱ δάιηοηϊοη 8." ἴΙη 
βῃογί, 1 τϑϑίβ (Π68 ψνῃοΐθ οἡ βοῦια ἀθαγϑαν ογαί ἐη707- 
τιαἰϊοη (ἴον οὗ ἴπ6 “4; οδέΐος ποιῃ!ηρ 18. ἤδγα 8814} οσ 
Οἡ 80πὶ6 σροογυρἠαί Οὐοεροί ; ἃ ῬὈΓΏΟΙΡΙα τποϑὲ ὑἢ- 
ΒοιιηἋ δηΐ ρεγηϊοίουβ, δηὰ ἐπυοίνιης, ἴΠ6 ἀθβθηςς οὗ 
4}Ϊ ᾿πϑρίγαίίοη 'π {6 ΑΡροϑβίίθ. 

Οἰμος Οοιμιηρηίΐδίογθ, 88 ΒοΖα, (ἰδηογ., Ῥάδγεθι8, 
Ηλτάγν, δηὰ πιοϑῖ γεσθηΐ οηΘ8, αβδϑί μη [ἢ 6 Β6Ώ86, ““ΠΟἢ 
τηΘυπὶ ἰηνοηΐυῃ) 68ΐ, πϑάπιπι ᾿υτηδηιι 1ηϑ( π|, 

. Β68 8 Π)οιηϊηο.᾽ ΤΗΐδ, .48Ρ18 Πηδ᾽ ηἰΔ1η8, 18 δι} 8 
ΘΒρθοίδὶ ρίιγροβα ; 4. 4. ““ποη Ἔχοὐόριίανί πονϑῖη οο- 
ὨδΙΏ, 4υλπ| ᾿η58{1{π1, Ο(Ἰ γβίι8 οϑὲ 6}8 διιΐοῦ, 1118 - 
οἵδ αἰ Ποιμηὶ δυο [48 1 Θοοἰ 6818 (ἢγ. υηϊςὰ νᾶ- 
δαὶ." Βυῖ βυοἢ 8 86η86 σδηηοί ὃς εαἰϊο!6α οἡ ΔΗΥ͂ 
σογγοοῖ που θηθυί σαὶ ρῥγίηΟΙΡ|68 ; δηά Ον 1018 Ἰῃϊοῖ- 
Ῥγοίδιοη ἰ8, [{πἰηΚ, ουγία!!]6ἀ [ἢ 6 ΑΡροβι[6᾽8 πιθδηϊηρ, 
ΠΟ ΒΘ 68 (0 Ὁ6 88 [Ὁ]]ον8: ““ΤΏ6 ἰηϑἰϊοῦ 
ΜΠΙΘὮ 1 δη ποῦν δροιυέ ἰο δάνογί ἴο 8 νι 1 τηγβε] ἢ 
Ττοοοϊνοί ἔγοιῃ (6 ἐπμηοαϊαέο απὰ ρογδοηαΐ οσοπιπιμπῖοα- 
ἐΐο οΥΓ ἐδα Ζογά ᾿ἰτηβο ἢ, δηά, δοοογάϊηρ ἴο {Ππ6 6χ- 

3ϑ 
- 
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ΡΓοδ5 ἰη)υηοίίοη (ἤθγοπὶ σοηίδιηοΩ, ΝΥ ον δὰ ἔοσ 
γοῦγ ΟὈβογνδῆσθ. [{|5 ῃοῖΐ, ἱπογοίογο, ὁ ΓΥ͂ Οὐ Ὦ ἄἀε- 
νἸβι η(, ποῦ [πᾶ οὗἁὨ ΔΠΥ πηδῃ, θυ ὨΙνίΠον ᾿πεΕ!υἱοα, 
δηἀ σΟΠΒΘΑΘΘΏΓΥ ἱπρογδινοῖν Ὀιμάϊηρ οἡ 4}} (ΟΠ γῖ8- 
εἰΔη5. ΤΙ 8 ̓πτογργείδιοη ἔπ ρμ]αίη δηά παίυγαὶ 1π|- 
Ρογῖ, βεη8β6, δηὰ σοπείγιοιίοη Γοηυΐγα; δηά 1ἰ ἰ5 ϑ0ρ- 
Ρογίβα Ὀγ (Π6 δυϊπουν οἵ 41} {π8 δητίεπὶ (οτβπηθηϊἃ- 
ἴογβ. ΠῚ 16 ρἰδοϑα ἴοο ὑεγοπὰ ἀουδῖ ὈΥ ἃ Κἰπάγεά ρμας- 
δασε οἵ ([18 νϑγὺ Εἰρίβεϊθ, 1δὅ, 8. παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν 
πρώτοις, ὅ καὶ παρέλαβον ΜὮΘΓΟ, 88 1ἢ [ἢ6 ρῬτοϑοηΐ ρίδςε, 
{ἢ γ6 18 γείδγθηςο ἴο ἴῃ γευοέαϊοηδ νομοἢβαίδα ἴο Ραὺ] 
Ὀγ οὖ [,ογὰ Ππη86} . ὅο (ὐδ].1, 11 ὃς 12. “1 οοτγεν 
γοῦ, Ὀτγείῆγοη, παι {Π6 (Σοβρεὶ σἢϊοῖ 88 ργοδοβοὰ 
οἵ πιο, 19 ποῖ δἴϊεγ δη. ΕογΪ ποῖ ογ τοςοὶνρὰ τε οὔ 
τὩ8ῆ., ΠΟΙΓΠΘΓ 88 1 (σῆς 11, ὈὰΣ ὈΥ τ1ἢ6 τονοϊδιίοη 
οὔ 769ι.5 Ομ ε151,᾽ ὅδ.66.6 αδἷἰ8ϑ8ὸ 9 (ογ. 14,1. 1 μνουϊὰ 
αἶδο γοίδυ {Π6 γοδάδσ. ἰο ἴπ6 δ0]6 ἐπήεγεπεος ἀτά τη 
ἔτουν {818 Ἰπηοτργοίδιίοη ὃῪ Ὧν. οάάτγιαρα. 

. ΠΠαρεδίδοτο ΠπΙΔΩΥ τηοάδτῃ (οιηπιδηϊαίογβ γοηογ αἴδ- 
ἐϊυογοά μρ. αὶ ἰῃουρ] τΠ6 ψογὰ ργορϑυγ 5!ρη 165 
ὯΟῸ πΊοΓα, γαῖ (ἢδῇ 18 ΟὨΪΥ ΨΏΘη ἰἴ 18 (48 1 δἰ πγοϑβί 
αἰ ΝΥ 15) Δοσοιηρδηϊθα ψντἢ {Π 6 8Δα)]υπηε(8 εἰς τινα, τι- 
νας, ΟΥὉ εἷς φυλακὴν, ΝὨϊσἢ ἤσθγο βοῖια (ουμποδίβίουβ 
σου α δαρρίν, Ὀυϊ τιτῃοι ΔΠΥ͂ ΔΟΪΠΟΓΗ͂Υ ; δπα 85 
ΚγοδΟ ΘΓ Μψ͵ὲ8 σοι δ η6ἀ ΨΠ [ἢς6 ἀο] νογηρ ΒΡ, δηὰ 
885 ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ Ὀρροτγηιοβῖ ἴῃ {6 πη οὗ Π6 ΑΡροϑβίϊο, 
80 ἴπδτ [Π6Γ6 15 ΠΟ Γθᾶϑοη ἴο δϑδηΐοῃ (6 σοπιήοη 
ἱπιογργοίδιίοη δοέγαψεώ. δὲ 1Π6 δ0!|6 ᾿ἰῃίδγθησεβ 
ἀγασψη ἔγοπι [ἢς ᾿ηϑ0τυτοη οὐἁ ἴπ6 Εποϊαγῖδὲ ὈΥ ΟὐΓ 
Τοτὰ οἡ {Ππ᾿6 Ὠρῇ ρτγονίοιυβ ἴο ἢΐβ σγυοσίῆχίοη Ὁ. Ὁ». 
Μδοκη., δπα οχίγαοίθα Ὀγ Μνυ. δι[δήδ. 

44, Οη εὐχαριστήσας 866 (ἢ6 δί6 οἢ 10, 16. δηά 
{ῃο96 οἡ Μδαιὶ. Φ0, 20. δηά Γμκ6 θοῷ, 19 ὃς Φ06. [ἱ ἰἐ 
ΟὔΒογν Ὁ ]6 (ἢ δὶ αἴζεν ἔκλασε ψὲ ἤδνα ποῖ δῖα καὶ ἐδί. 
δου τοῖς μαθηταῖς ; Ὀυΐϊ (48 Κτδυβθ γρ ΕΥ τοπιδγκϑ) 
κλᾷν ἄρτον ἱπυοίοεδ ἴδ 1468 οὗ ἀἰϊσένἰ δμέϊοι : ἀηΐ, ἰη- 
ἀεοά, 1} οἷν ον ἰδηρύδρο, ἰο ὅγοακ ὀγοδαΐ, ἰ5 νυὶ- 
ΑΓ ιἰϑοἡ 85 8 ρήγαδὶβ ρΥυ:ξηαηδ, αἶ80 Ἰηοσυαΐηρ ἴΠ6 
δαϊίησὶϊ, ὍΤῆδ ἐστι πηυϑὲ (848 8}} Ῥγοϊδϑιδλῃηίβ οχεορί 
τῆς ΓΟ ΠΟγΔἢ8 τηϑι 81} θ6 ἰῃϊεγργείθα δὲρηΐες; 08 
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ψ ἰοῦ 86η86 866 (ἢ6 ηοὶα οἡ ΜεΔίι. Φ6,96, Κταιιβα 
οὔβογνθβ, (δὶ {Π18 18. ργονϑά Ὀγ 1Π6 υϑᾶρα οἵ δοῦὶρ- 
ἴυγο, 88 ὅδεη. 41, 96 δὲ 27. ἘΖεοοῆ. 87, 11. ΠΏ 4η. 9, 
88. 4, 10. Μεῖίι. 18, 87---380. 9οἢ. 185. 1---ὃ. 1 (ον. 
10, 4., «150 ἀδφη. 17, 10. δηά Εχοά. 19, 11. ψἤοΙΘ 
[ἢ 6 νει Ὁ εἶναι 158 ιι86ἀ 1 (ἢ 5816 ἸΏΔΏΠΘΓ, 8Π6 ΠΠΔΙΪγ, 
ἔτοτηι [Π6 πδῖαγα οὗ {πΠ6 {Πὶηρ, δπά τῃ6 σοηίοχί." 

Φ4. κλώμενον. Ἦρτα ἀραίῃ κλᾷν 8 ἃ ΝῸΧ ργΘΡΏΔΠΒ, 
Δη 5168 ὈοΓἢ Ὀγοόκθη δηᾶ σίυοπ (ἢ! οἢ 15 δα δὰ 
1 (Π6 (οάἁ. (ὐΔηΐ. ὈΥ 8 ρἷοβ5), 1. 6. ““ ρίνθῃ ὕρ ἰο 
ἀφ ἕογ νου," (ἢ 6 ρτγϑβθηΐ (45 γαυβα οὔϑογνθβ) δ6- 
ἵπρ' υϑοα ῥΓῸ ργοχιηηὸ διΐαγο;; 88 ἴῃ (ἢ6 νοῦβ6 [Ὁ]1ὉΝν - 
ἴῃ5, δηά ξυρτγδ, 8, 10. ὅ, 43. 6, 6. Δηὰ οἰβον θζο. 
Οἱ [ἢ βθηβ86 οὗ (6 νογὰ 1 ἠδϑὰ πού γί ογ ἀ"ἰδία. 

νὴ} βϑυβῆῖοε ἴο τοίδσ (ῃ6 τοδάθγ (ο ὙΥΒΙΓΌΥ δηΐ 
Μδοκηῖρδῖί. 

94. τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν, ““ρογίοτει [ἢ Ϊ8 
για, 49 ἃ σοι ΠΟΙ] ΥΘΙΊΟΉ οὗ πι6,᾿" ὈῪ Ψ Οἢ 15 πιοδηΐ, 
“0 1Π18 Ὧν ἀδαίῃ δηα {ῃ6 ὈδΘηΘῇς5 ΓΠΟΓΘΌΥ ᾿πηραγίοα 
ἴο 411 ΟΠ ΓΙ βϑι18η8:" {Πογοΐογα ἴπ6 τϑοθρίϊίοη οὗ ἱξ 
τὲ Ὀ6 ἃ ἀμέψ οἡ αἰ. [ τηιιϑί ποῖ οἰη!ξ ἴο δανεγῖ ἰο 
(ἢ6 ψογὰβ8 λάβετε, φάγετε, ΜὨΙΟἢ ἅγ οἴη οὰ ὈΥ. 
ΒΟΙΏ6 ΝΘΙῪ δητίοης ΜόΝ., Νδιβίοηβ, δηά Εδίῃθι8, δῃά 
ἀγχόνῃ οὐδ οὗ (Π6 ταχί ὈγῚ ουῦ γτεοθηΐ Εαοσβ. Οἡη 
ψοιρπϊηρ 41} ἰῃδι ᾿δ8 Ὀ6οῺ ττγροά ἴῃ ἀοίδησα οὗ (ἢ6 
Γοδαϊηρ ὈὉν ὙΥ̓ΒΙΌΥ δηάὰ Μαιίὶ)., 1 τηυβί σοιΐεβ8, 1 
{1 ηΚ τα π88 Ὀ6ΘῺ σδηςο]]6α οἡ Ἰυβδῖ στουπά9. Νο 
ἱππΔρΊ 4016 ΓΟΆ80Π, σΔ Ὀ6 σοηῃςοῖνοα ἰοῦ [ἢ6 ογεδϑδίοη 
οἵ {π6 ψογάβ8, θυΐ πιδην ἴον [μεῖγ ἐπέγοἀμείϊομ. ΤὴΘ 
ΟΠ 581 0η ἊΣ ΘΓ Μ6]1 06 1υ8{|{Π|6ὰ ὈγΥ 1η6 ρᾶγ}} 6] 
ρᾶββαρα οὗ 1κθ. Βαβι 6β, 1 185. ποῖ ὑγορθδῦϊθ [Πδὲ 
δὲ. Ῥδὺ] πιϑδηΐ ἴο φῖνα ἃ 7ογπιαΐ δέαέεπιοπέ οἵἨ [6 6χ: 
δεῖ ψογά5 οὗ τῃ6 ᾿πϑιϊτυ0!|0ῃ, οὗ ψῃϊσοἢ ΤΠΘΥ σου]α ποῖ 
6 ἰρῃογδηΐί. Ηδθ 866Π1|8 ΟἿΪΥῪ ἴο ζίνα 10 1ἢ ἃ βΈΠΟΓΊαὶ 
ΨΑΥ ; δηά {πΠ}8 ἢδ ΟΠ 8 βοη6 οἴαΓ ψογάβ, ἡ Ὠϊ οὶ 
ΤΏΔΥ νΘΓῪ ΜῈ62]}} 06 5:1ΡΡ}]164 ; 88 ἐδίδου, μιι88 ὈΘέογο, δῃὰ 
σίετε ἐξ αὐτοῦ: ΜὮΪ6, οἡ 16 Ποηΐγαγν, δί. Μαίίπον 
ἢ85 οἱ ἰ6ἀ τῃη6 ψοΓα8 τοῦτο ποιεῖτε ἐς ἐμὴν ἀνάμνησιν, 
«που σἢ τ δ Ὺ ἀγα γοοογάθα ὈΥ δ. ἔμκο, ἴο ἤοβα Ὡδ7. 
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ταϊίοη οὐ (Ὧ6 οἰγοιιπιδίδηςα {{|5 οὗ δι. Ῥδὺ! δεᾶσβ ἃ 
δίγΓοηρ' ΔΙ ΠΏ Υ. 

45. ὁσάκις γὰρ ἂν πίνητε, "88 Οἴξδη 45, ερλεηευεν γ6 
ἀγίηκ ᾿ἴ. Τα Ρορίβϑῃ ᾿ηἰογργοίδίίοη οὐ εἰ 8 ἔθγηι 
(ψῃϊοἢ 15 ὙΘΓῪ ὈγΓοΟρουΪΥ οχροβοὰ δά γοδιϊθα Ὁ. Μτγ. 
5446) ἰ8 βοΐ) 845 ὭοηΘ διι {Πο86 υἱόν Ἰσηογδηξ οὗ 
16 ἔογοθ οὗ [Ππ6 ἐχργοβδβίοη ψου]Ἱὰ δυοσ ἐπὶηκ οὗ δὰ 
ποηθ θυΐ ἴΠο56 ἀδἰογπποὰ ἴο ρεγνογί ἰἴ, σουϊὰ ὄνος 
βανε ἀδνίβοά. 

26. τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε ἀ. ο. ἀ. ἐ. 
Μδϑηγ Μψουϊὰ ἰδκο καταγγέλλετε ἴῃ {Π6 :ΠΡΟΓΔΕΙνΘ. 
Βυΐ 1818 566 νϑΎὺ παγβῆ. Τἢῃ6 ΔἸ] σαίνα 1186 15 [2Γ 
ὩλΟΤΘ Ὠδίμγαὶ, δηα 18 βυρροτίαα ὈΥ {6 δηίζίοπε (οπι- 
τηθηΐδίογβ. ΝΟΟΓ σδῃ 1 δρργονο οἵ (ἢ6 :ΣηοΓργοϊδεοη, 
γα ουρῆιϊ ἴο βῆον," (πουρἧ 1Ὁ 18 παϊηϊαιηδα Ὀγ τοί. 
δΔηἀ τηοβί γεοθηὶ (οιηπηθηίαίοτβ. ΤῊ υ86 Οὗ ἐπα ῥγο- 
δοηΐ 8 ᾿Ἰπἀθοὰ ἴῃ ἴἢ6 Νεν Ταβίδιηθης οἴδθῃ νᾶρι6 
δηὰ οχίθηβίνα ; 85 ἰηἀοοα 15 [6 ρορυϊαγ 86 οὗ 1.6 
ψοῦῦ 8 5ἰδης:ν 6 ἴῃ πιοίσγῃ ἰδηριάᾶσοβ. Τἢ6 56Π56, 
Ἐπογθίογθ, ΠΥ 06 Ἔχργοβϑθά Ὀγ, γοιι ψιᾶψ, εὐἰ δ, δπὰ 
οἰσὴέ ἴο βίον" 

Καταγγέλλειν 5ἰσηϊῆθθ (ο ςοἰθῦγαίς τ ῥΓαῖδ6 
(Κα ἀναγγελ.) : δἀῃὰ ἤδθγα ( οπιπηθηϊδίογβ Ἰηίογργοεῖ, 
“« σαεοῦταϊα ψιἢ ἀπ ῥγαίβθ, δη ἃ {ΠΟ γΟΌΥ σοπιπιθιηο- 
γαῖθ {πΠ8 Γογάβ ἀθαίῃ δηὰ (6 θθηβῆϊ(β- [ΠΏ γεν οὔῦ- 
ἰδἰποι." ἤάχρις οὗ ἄν ἔλθη, ““ {1} 6 σοπη6," παπιοὶν, 
δὲ ἢϊ8 βοσοηὰ δανροηΐ, ἴο Ἰυάσρα ἴΠ6 νοῦ]. Ποία 
{Πι} Κ8 τἤθγα 18 ἤοΓΘ 8ὴ ᾿γρεγρδίοη. Βιυϊΐ δα [5,1 
«Ὠϊηἶ, ηϑίακοη. Τἤρα 15 γαῖθοῦ δὴ οπββϑίοη οὗ 8 
οἴδιιβ6 ; 4. ἃ. “ (απά ἐἠϊὴς ψοιι ατὸ ο οὐπέϊπμε ἐο αἰ) 
1} ἢ σοιῃα.᾽} 

47. Ἡανὶηρ βίονη {{Πππ ἱπίθης οὗ (ἢ Ι,ογάϊβ δυρ- 
δῦ, (ἢ6 ΑΡοϑβῖ]6 ἄγαννβ ἔγοπι ψδῖ ἢ6 ἢδαὰ βαϊὰ τἢ6 
ὉΠ ον ηρ οοποίμδίοπα, φησ ἢ6 Ἰηγοάιϊιοοβ ὙΠ ἢ (ἢ 6 
ΠΠδεῖνα ραγίῖς]α ὥστε ; 4. ἃ. “ δὸ (δὲ οὐ {8 Ὀοϊηρ 
1Π6 σ886, ΟΥ (ἢ15 θεῖηρ' (Π6 Ἰηΐοηΐ οἵ (π6 1,ογά 5 ϑυρ- 
ΡΘΙ, ἴξ 0] ονν8,᾿ ἄτα. 

47. ὃς ἂν ἐσθίγ τ. ἄ. τ. ἢ π. τ. τ. στε ἣ ἰ5 ρυϊ ἔος 
καὶ : 83ῃ ἰάϊοηι ἔγθαυδηΐ ἢ ἴἢ6 ΟἸἹἀὰ Τροβιδιηθηΐ, 88 
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ὕδτη, 5,.22. ψ ἤογα ὅγτῃ. καλὸν ἣ πονηρὸν : δορί. καλὸκ 
καὶ πονηρὸν ὃ ΝΟΟΓ ἰ8 {Π18 ἔογαῖρῃ ἴο {Π| Ῥορυ δῦ π186. 
ἴῃ πιοϑί ἰδῆριυασοβ.. ϑδοῦηα Μ ΟΝ. τγοδὰ καὶ; δυΐ {Πα 
866 ΠῚ8 ἔΤΟΠ (ΟΥ̓ δοέϊοη. δὍο ΑὮὉΏ. δϑδνοσὰὶ ΝΒ ΟἢΒ, 
ἴοο, ᾶἃΓ6 δρρραδϊϑά ίο ἴὴ ἔδνουγ οὐ 11. Βυΐ ἱῃ βυςἢ 8 
ς 8836 Ν᾽ ΘΥΒΙΟΠΒ ἃΓΘ συ 6510} 80 ]6 αν! ἄθηςθ, δίηςα Τ͵ΓΔη8- 
ἰαΐογϑ ἃγ6 ἢοΐ δουπά ἴο τϑηάοσ ἑάίομις 1 ᾺΘγαΪ]γ. 866 
[Π6 ὨοίΘ οὗ  Ὀγ. 4.5 ἴο 16 ἀγραπιοηίβ ἔγομῃ [Π}15 
ἀ᾽δ) υηςνο ράγίοἷθ, ἀδαἀυσδά ὈΥ {π6 Βοιηδηϊβίβ, [δὲ 
(Π6, ὑγεδὰ τῇδ δὲ σίνθῃ ψιπουΐ (86 οὐρ, {πὲ [Π6 
“0016 (ἢ γιδὲ ἢ τδυ Ὀ6 σοηίδιηθά ἰὴ οἰΐπογ, 1 νου ]ὰ 
θ6 (45 Με. δ᾽δ46 "05. }γ οὐβόγνθβϑ) {κὸ {π6 ἀγρυμηθηΐς 
οὔν. 2ὅ., ἀηὰ 11 ργονοα δὴν {π1ηρ᾿, ΡΓΟνΘ ἴοο πιυςῇ, 
δβίῃςσα ὁ ψου ]ἀ δυςμογῖΖθ ἃ βεραγαϊα 86 οὗ (ἢ 6 οὔρ, 83 
Ὑ6]1 89 οὗ {π6 Ὀγοδά ; ΘΓ ΔΒ ΤΠΘΥ ὭΘΥΕΓ ὈΓΘΒΙΠῚ6 (0. 
σῖνα (ῃ6 σὰ υἱίμσουϊ ἴἢ6 Ὀτοδά." 

᾿Αναξίως. Μοοὶ τεοσοηΐ (οπιπηδηίαίογβ Ἰοΐη. (818 
ψ} Κυρίου. Βυὲ {ἢ|8 15 δι ρροβίηρ δῇ Ὠγροιθδίοῃ, 
8η6 ἃ ι.86 οὗ ἢ ἃγίϊοα ἴον. [6 ἀδιηοῃβίγας να ῥγο- 
ὨΟΌΠ, ΝΘΙΓῪ ΠΘΘα] 6887. Βεβίάἀθϑ, (ἢ6 σοϊηπηοῃ ἰπίογ- 
Ρτγοίδιίοη, νι ϊοῖ. απι168 τοῦ Κυρίου τ τὸ ποτήριον, 
ῬΙΟσΘΘαβ οὔ ἃ [ὯΓ τηοΓ6 πδίαγαὶ ποθ. οὗ σοΠΒ γι  ΙΟΏ, 
8ηα γ16 148 ἃ ΘΙ ροοά 586η86: ίῆσγθαβ τοῦ Κυρίου 
οδηηοῦ Ὀ6 ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ ἴὸ {Π6 1 οΓργοϊδιϊοη. οὗ ἀναξιως, 
ψν ἢ οἢ ΒΡ 165, ““ ἴῃ ἃ ἸΏΒΏΠΘΓ ἘΠ ΟΓΙΥ δηὰ υηϑι1ῦ- 
ΔΌΪ6 ἰο {ππ6 ρυγροβαβ ἰῸγ ψῇῃϊοῖ (18 τὶ ννᾶ8β 1η8{]- 
τυἱοά," οὐ ““ ψδουΐ ἀὰ6 γαρᾶγα ἴο {Π6 βδοσῆσα δηάᾶ 
θα οὗ Οἢγιβέ, δὰ οὗ {π6 βεμϑῆϊξβ οὗ ψὮ]οἷ νν 6 816 
ΓὨΘΓΘΌΥ τηδά δ ραγίακουβ." , 

27. ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ κυρίου, 
Οἱ {δὲ πηοδηΐϊηρ οὗ [ἢ8 οἶδυι56. ( Ὁμπηπη θη βϑίογβ ἀγα ποΐ 
Δρτοοα. Οτοῖ. τϑηάθγβ ἴζ : “ ρὰγ ἔδοϊξ αὐυδϑὶ. (ἢ γί8. 
ὑππὶ ἰγυοίάαγοῖ." Απηά [ἢ {{16 8816 τη ΔΉ 6 Ὁ (ἢ6 πμογάϑ8 
ἃ΄6 Ιηἰοιγοῖθα ὈγΥ ἴῃ Οτοοκ (οπιηηδηίδίοτβ δηά 
ΒΟΠΊ6, ΘΔΓΙΥ πηοάθγῃ. ομ68. δὸ ΤὭΘΟΡΥ]. : ἔνοχος, ὡς 
καὶ ἐκχεὰς τὸ αἷμα. Απά Ὀοίἢ ἢδ ἃπά [ἢ68 ταβί (68ρε- 
οἶ4}}ν ΟΠ γγϑβοβί.) ἤᾶνϑ τηυςἢ ἸΠρΘηΪΟΙ8 ΒρΡΘΟυ] δ] οἡ 
{1|6 σοϊποϊάρησεα Ὀρίψορη (6 τηυγάσγοιβ οὕ ουν ,ογά, 
Πα {Πο86 ψΠηο δα [Π6 βδοιϑιηθηΐ ἀη οΥΓΠ}γ.Ἐ Βωι 

πὶ Αηὰ ΖεΙι ποῦ σαυτὶοβ ἰΐ γεὶ ἔατί μοῦ, ΌὈῪ δεδογίίηρ,, ἰδ “πιοοτέδῃ 
νΟΙ,. ΥἹ.: ΘΝ 
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-«αἰςποιρῇ [58 πουϊά 6 (ἢ βθηδο, ἢ {πε πογάβ ΜοΓῸ 
ἐἴοξε οὐ ἃ (Ἰδεϑίςαὶ υεὶίεγ, γοῖ ἴῃ {Π6 ἱπιεγργείδθου 
οὗ δι. Ραυ 5 ρἐγαβοοίοσυ, (6 ἀρραγεπέ 5686 13 ποὶ 
αἰναγς (ἢ γεαΐ οπο; ἰδὲ τηυδὲ ἀεροπά υὑροῦ [δε 
οοηίοχἑ δηά ἴΠ6 Ὑποὶθ ἴδηοῦ οὗ (ὑοορεὶ ἀοςσίΓ! ας. 
Ηετο ἰῃς ΟὨΪΥ πιοάδ οἵ :πιογργείδώοη σἀϊο σι} 
0θδ δχδιληδίϊοη 18 ἐμαὶ οὗ (ὐδεαιρ., [ἀρὶμῖ,, (δηά 
Ῥογῆλρα ατοῖ.) [οοκο, δηὰ Ὑ ὈΥ, δἀορίεά 0 Ὁ 
πρεραον 811 τεοθηῖ βή τθὰ ρα πὸ οῤὶ ἀφο β Ἢ εν ἰ 
Ὀ6 συλίγ τοβροοηρ (πα θοάγ," 1. 6. “ συ! οἵ ρῥτο- 
Ἄβυλε ἣις ἘΥ ΡΟ: οὗ 16 υοὴν πὰ υἱορά ΟΡ Ομείδε, 
δηά σΟΠΒΘΟΌΘΠΕΥ 88}4}} θ6 διῃηθηδοϊα (0 (πΠ6 ρῥυῃϊδέν- 
τηθηΐ ὅυδ ο δ ἢ δὴ δῦυβο οὗ (ἢ6 Πἰρῆοδὶ οὗἁἨἁ {86 
6 ΔΠ8 οὗ ργδοι." Τῆι δοἢίθυβ, οὔϑαγνθαδ, 1 18 ποῖ 
βοϊὰ ἐε γεαίε ραπιε, Ὀὰϊ ἀδ γεαΐα οσἰἰρα. Ὴ]8 15, 
Ὠοόονόνογ, βοιηονδί ἰοο γοῆποά ἃ ἀἰϊοιϊηεςίου ; ἕοσ ἐἢ) 6 
ΟΌΘ δερροδοε ἴῃ6 οἶδε. δο Εχοά. 42, 8, 19 ΟῚ, 
ἔνοχος ἐστι δηὰ (θη. 96, 1]. ἔνοχος θανάτῳ ἔσται. 
ΤΠ σψοσὰ ἔνοχος 18. ποΐ υηΐτοαυρῃξ ἴῃ {6 Νὰ 169- 
ἐδιηθηί ς ΒΟΕῚ Κπον οἵ πο ρῥϑββδᾶρο δχαδοῖ!ν ραγβ[ οἱ 
ἴο (Πα ργεβϑης οπα δῖ .[5π|08 ὦ, 10. γέγονε πάντασ 
(50. νόμων) ἔνοχαφ, ““ 6 ἰδ σΌ ΠΥ οἵ 41}, ψΨ}}} θὲ 114- 
δίς ἰο ἐδα ρυριεδιιηθηῖ οἵ 4}. ὙὉΠ6 σοπδίτιοςοι 
(ἢ (Π6 σοηϊἶνο 18 ΤΆΤ ἜΥΘΏ ἴῃ ϑογιρίυγα ; Τῆκην, Ὁ 
ὃς ὁσσουτδ η Ηοῦτ. 9, 1δ. ; δηὰ 511}} τηογα 80 ἴῃ {6 
ΟἸαβδῖοδὶ ψυγιιογβ. ΤῊ (οπιπηοηϊδίοσς τείοσ (ο Μαγκῖ. 
οὔ [,γ8. Ρ. 668. 

98. δοωμαξέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν, καὶ οὕτως, ἔζο., 

ραγεοὶραπέε ἀο τοϑ}Υ εαὶ δηᾶ ἀγίηϊς ἴῃς 1ογὰ δ Ὀοὰγ! [οῖο τὴοῖ 
δΔοευα 68, αἷαθ, Ὧδο [6 οεηοο οὗ ἱβίεγρεείδιίου Βυιείεὰ Ῥχγοιϊσοί δος 
Οομπμηθηίδίοι ! 

Ἐ ΤΠΘ δε οὗὨ (8 σεπεγαὶ ἴεσα ((Ὠουρὴ ἔ ἀο ποὶ ρεγοεῖνο {ἰιδὶ 
16 Οοπμπηεηίδίοῦβ ποῖΐοα 11) τῶ ὃὈ6 οοπϑίεγοὰ 85 διιρρ᾽ γίηρ; ἴδε 
διγοηρβεοὶ δυχζοηοπὶ ἀραϊπεὶ (ἢ 6 δορί ουδίουῃ οἵ ΠΤΡΕ ἴῃς ἐαΡ 
ἴο {πε αν. οι, ἰο ἱπίογρνεῖ ("6 ἄνθρωπος (ΘνΕΙ͂ τη8Πη) οὗὨ ᾿γέξείδ 
οὐΐγ νου ϊὰ θὲ Ὠαγϑὴ Ἰηάοθά. 
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80 ΡονΘΤίαΪ ἃ 268 }8 ἀν ὐλτθὲ οὐρῆϊς ἴο ἴανα, νΠοίμοσ 
6 σοι ργθῃθηάς (6 Θῃα δῃΐ ράγροβα οὗ [Π6 [Πβίγυο - 
τἴοῃ, δηι τ Ὡθῖ ΠοΥ ἢ6 ἴδθεϊβ 4 βιι 8 ται 46 ἔῸγ 
{πε 5δογῆσα 1{ σομηπηθπιογαίθα, ΔηἋἃ 18 ἤγιαϊν γοβοϊνϑα 
ἴο Ῥεγίογτῃ {Π6 πιογαὶ αἀἰι{168 ἐπ]οΙπμοα ὈῪ [5 ἔουπάον ; 
ΟἰΠ θεν 86 10 Μ0}}} 6. ἰαίθ ποῖ ΟἿΪΥ {τνοϊουβ)Υ δηᾶ 
1π6 ῆ οί} γ, θὰ ἀνα ξίως, δπηὰ {Πεγεΐοτο ρωΐέξέξῳ. 

Καὶ οὕτως, “ ἀπά [ἢ η," (οὗ [5 ἃ ἴγεαυθηΐ 56058 : 
806 ὅ“ἢ]. 1,6χ.}) δηὰ, ὈΥ 6 ἔογοβ οὗ {μ6 ἀγρυτπιοηΐ, 
ἐλεθη οπῖψ, “" ἰεΐ Βϊπ οδί οὐὗἩἨ 1η6 ὑτοδά, δηά ἀγηκ οὗ 
{πΠ6 οὐρ." Μδϑηγν (ὐοπιημοπίδίογθ, δηιθηΐ δηά π|ο- 
ἐγ, τι (πὶ τῆς ἐχϑιηηδίίου βῆοιυ]ἀ Ὀ6 σοποζγϑί, 
δχίθπαϊηρ ἴο ἢϊ8 θ6 116 αηὰ ργδοιῖςα ἰῃ οἴδοῦ γοβροςίϑ. 
δε6. δοίάθῃ ἀθ ὅγη. 846. δηὰ Οδίδκ. οἡ Αηΐοπ. Ρ. 
981., ὅσ Δρρθδὶ (ο ἰῃ6 Βαΐποιβ. δὸο Ἱπαοάοσγοῖ: 
Σὸ σεαυτοῦ γένου κριτὴς, καὶ τῶν βεβιωμένων ἀκριβὴς δι- 
καστὴς, ἐρεύνα τὺ συνειδὸς, καὶ τότε δέχου τὸ δώρον. Ατμῖ, 
ἴῃ ἔδοί, τὴ6 σχϑιηϊπαίίοη 88 δῦονο βιιρζοείθα πο] δα 
ονογν ἐπροτίδηίξ ποδα οἵ (νι βείδη διἢ δη ἃ ργασίοσ. 
Οἱ {Ππ6 δεπέϊπιοηΐξ Ὗ εἰ8. ἀρτὶν οἱΐεβ ϑεηδςα, ΕΡ. 298. 

Ιηϊάμπιμ οβὲ βδίυἱἱβ ποι ροσοδί, Εργοριὰ το 
ἢος αἰχ[886 ν]ἀοίαν Ερίσυγυβ, Νδη) 411 ρθοσβγα 86 
παβοϊί, σογρσι ἤθη νυ, ἀσρτε θηδβ ἴα ορογίοεί, δη- 
ἰοαμδαῖῃ δαιοηή6ε.---[άθο ᾳυδηςὰπι ροίος, (6 ᾿βϑύτω 
ΘΟΔΓΡΊΙΘ, ἸΠΔΌΪΓΘ ἴη [6 : δοουφαίογιβ ρῥγϊτ ραγεθυ8 
ἔιηριογο, ἀριηάδ μ 618, πον δϑιμηὰ ἀδργαοδίοσίβ, δ] ΐ- 
φιδηάο (6 οἤἴδηΐξα. 

40. ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως, κ΄ ἑ. ἐ. κι «. ΤΏΪϊ59 
ἰθ δ δά, ἴο ἐχρίδίη δηὰ οοῃβγηι δὶ δα ὕθθ Ὀ6- 
ἔοσγο 3αἰα, δη ἰο σῖνα ἃ ὕγθᾶβ800) νῦν (6 οχδειηϑήοη 
8ῃου α δ Βογίοι!β δῃα ἄθερ; πδπιοὶγυ, βίας ἢ ψῇἢσ 
εδίθίβ δηὰ ἡγικοῖῃ ἀναξίως, 1. 6, υπεαϊίαυῖγ, δηὰ 
τιέμουΐ (ῃ6 ἄτι δοκιμασία 96 Βείοτε οη]οίηθά, ἢθ 
([1 15 πῃρ! 164) οί ΟὨΪΥ ἀθεῖνο8 πὸ ϑεποῆς ἔγοιη {π|8 
βοὶγ τἰῦθ, Ἑ νας οαίείι δα ἀσίη κοί [8 οὐνῃ οοπάδηι 
παΐξίοη ; ΜΟΙ 15 ἃ ρορυΪαῦ ρἤγα86 ΤῸΓ ““ὈΥ φαλης 

π Απὰ ἴμαΐ, 45 Τοορῇγὶ!. βιιριεβϑῖβ, {νου δ σὰ ἔδυ, δηὰ 
ποῖ Ὀεοδυιβα οὗ δὴν ἀείθοι 'ὰ τπὲ πδμτε οΥ [μα ποιὰ θη, ὥσπερ ὁ 
ἥλιος τοῖς τὰς ὄψεις διεφθαρμένοις βλαβερός. 

ὧν ῷ 
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δηᾶ ἀτγηκίπρ πα οὐΪγ ἱποὺγβ σοῃάοιηηδίίοη."᾿ Κρίμα 
8 ἤοΓΟ, 85 δἰβεύπεογθ, ἰοὺ κατάκριμα, οοπαεηιηαξιοκ 
(ΡΨΦΌ, 15. 20, 9.}, δηα σοῃβοηυθηι ρμαπίδλπιοπὲ; 
ὙὨοἢ 15 ἀργοοδῦϊα ἴο Ἡἢιδί 88 βαϊἃ 7υ8ῖ Ὀοΐογοα, ἔνο- 

ος ἐστι τοῦ σώματος, ὅζς., ἰο ΖΌΓΙΠΟΓ Θχρίδῖη τος, 
1 δῃοιι!ά δοθπὶ, {Ππ ἔοϊονίηρ ψογάϑ, μὴ διακρίνων τὸ 
σώμα τοῦ Κυρίου, σετε δΔἀάφρα. Τίεβ6 ᾿νογ8 τΔΥ θῈ 
Ἰηἰογργοῖθά, νῖτἢ αἰπιοβέ 4}} πιοάθγῃ (οιηπιδηΐδίοσϑ, 
“ἐ ῃοῖ ρυϊκ(ἱηρ ἃ ἀϊδγθποα θοίνθθῃ, ποί ἐἸΒογ τ ΔΕ ηρ' 
1Π6 5Βδογβῃιθηίαὶ Ὀγοδὰ δηά νῖπθ, [Π6 δυτοΐβ οὗ τῃε 
1 ογαβ θοάγ, ἔτοιῃ {πΠ6 ἔσο νψῇϊοἶι 88 υβεα δὲ δὴ οἵὟς 
αἰ αΓγ. Πη68] ; {ΠΟΥ ἀοίδαιίηρ 16 επὰ οἱ {πεῖς 
Ιοτα  Ἰπειυἱοη, ὈΥ πο ματ Δ] 6668, ἀἰδαπίοη, δηὰ 
ΘΧΟΘΒ8 ;᾿ 1ἢ ἔδοΐ, ὈῪ τηδκίηρ [ἢ 6 ΒδΟΓΑΠΊΘΠΕΔΪ ΒΡΡΟΣ ἃ 
ΤΏΘΓΘ ΠΟΙΩΠΊΟΩ τη68] ; ΟΓ, ΠΊΟΓΕ ᾿ἸΠΟΓΑΙΥ, “τ]ὸ ἀο68 
ποῖ 86ὲ ἃ Ῥγορεγ νϑῖὰθ οἡ {πΠ6 ἀδδιἢ δηα β8βδογιῆςθ οὗ 
ΟΠ γοι." ΤῆἬιϊ5, ποννονογ, βθο8 ἴοο [ἰ᾿αλϊο δὴ ἰηϊοσ.- 
τοίδίίοῃ. Ἐσογ, 88 1 18 ἢ] ΔΊ ῊΥ ἱπιϊππδιοα δὲ νν. 47 
48. [παὶ [Π6 ἀμ ογι ΠΥ ραγιοἰρδίηρ' πλβὲ ἙΠΙοΗῪ 

ἀεροηᾷ ὑροη {{π δοκιμασία, 80 1 σομῃοοινθ ἔπε μὴ δια- 
ἘΝ ὅθ! τη δ6 οο- Οχίθηβῖνο ψὶτἢ (86 μὴ δοκιμάϑειν 
7υβὲ Ὀείογα. 

80. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς---ἰκανοί. ΤὮΘο- 
ἀογεῖ 1ηἰγούυςοβ [Π686 ψογάβ ψΠ ἢ {Π6 γοῆθοίοη πισ- 
τοῦται δὲ τὰ μέλλοντα καὶ ἀπὸ τῶν γεγενημένων. Ἴδ6 
Αφοβέίβ ον θην δἀνογίβ ἴο [ἢ 5: Κη688 δῃηα πηοσίδ- 
᾿τΥ νοῦ ρῥγονδι θα διηοηρ (Π6 ΓΟ γίβιίδηβ, δη4 858- 
ΟΓΙΌ6Β 1Ὲ ραγιγ ἰο {π6 }υάρηηοπί οὗ Οοἀ ἔογ ἐἰοὲς ἱγγο- 
συ γη168 ἴῃ [8 ταβρθοί. ϑυσῇ 18 (ἢ ρ]αίη ἱπηροτγὲ 
οὔτπα ψογάβ, δῃὰ οὐ {8 41} Ιηϊογργοΐογβ, δηξθηΐ 
δα πηοάογῃ, τ γο ἀρτγοθα, υη{}] βοπ)6 γθσθηξΐ αθϑγιηδη 
(οπηπιοηίδίογβ Ὀσοβοϊηθα 8 ἢδνν ᾿Ἰπἰογργοίδίίοη, πδιοὶν 
ΌὈΥ σιν! ἃ τηοίδρἤῃογοαὶ βεῆβα ἴο θοῦ οὗ (ἢ ἰθγῃ)β 
ἀσθενεῖς, ἀῤῥώστοι, πὶ κοιμῶνται : Δ ΘΧροβί(Οη 80 
ὈΠΒυρροτγίοα ὈΥ ἴΠ6 υδι. Ἰοα Πα], δηα 80 ορ]δοιίοη- 
ΔΌΪ6 οὔ (Π6 βοοῖδ οἵ ἀοοσοίγηα, (δι 1ξ ἀδβθσνθβ ηῸ δἵ- 
(οητοη. Τηα γϑᾶβοη ὑπ 6 Ὺ δἰΐθρα ἴοὸγ σεβογίϊῃρ ἴἰο 

Ὁ 50 ΤΠοοὐογεῖ : Οὐ γὰρ μόνον σωτηρίας ἐκεῖθεν οὁὺ τεύξη παρα- 
νόμως τὸ δῶρον δεξάμενοι, ἀλλὰ καὶ δίκας τίσεις τῆς εἰς αὐτὸ παροι- 
νίας. 
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{Π15 ἀδσβρεγαίΐθ βογί οὗ ᾿ηϊθγργοίδιοη 18, (δὶ 6 ἤδνα 
0 ροοά ονίάθδηςθ οὗ {Π6 πηογίδ] νγ ἤδγα δ᾽ μά θα ἴο. 
Βυϊ πον ἴῃ {ῃ6 παίιγο οὗ ὉΠ ηρθ νγᾶ58 10 ΠΚοΪγ (παῖ 6 
βῃῆουϊα ἢ Ατὰ ψὰ ποῖ ἀοϑίτυϊς οἵ ον! ἄθησθ Οὗ ΤΏΔΠΥ 
οἴποῦ ροϊης8 Θα]ΌΔ}Π}Ὺ πη ογθϑιηρ δηα ᾿ροτγίδηΐ. Β6- 
81465, 15 (ογα οί ανίἄθησα δηουρῇ τη {Π6 αοέ [δῖ 
51 ΠῚ} Ἰπαἀρηιοπίβ ΨΈΓΘ Θχογοϊβϑααά ὑροη (ΓΙ ΒΕ|8}8 
ἔον οἵβοῦγ ποιήοιϑ οἴδῃςθ. ὅ66 1 (ον. ὅ, ὅ. 1 Τίπ. 
1, 20. 1 27οἷ. 5, 16. ψ.Δ4Π1|65 ὅ, 14 ὅς 15. Α8 ἴο νἱ]δί 
(ῃ086 (οπμηδηΐδίογβ γοιηασίκς οὐ {Π δοσοιιηΐβ, [ἢ ΔΓ 
{1π|68, οὗ {Π6 81. Κη685 δη ἀδαῖῃ οὗὨ ρϑγβοῇβ ψῇιο δά 

- ργοίδηβα {{ππῸ δεσγαπιθηΐ, δα {ἰρ (ν Πἶοἢ, Πού ν συ, 
866 18 ΠΟΐ ΨΘΣῪ ῬΓΟΡΔ0]6) {Ππ4| αἰξ αγὸ  αδίος, {παῖ Μ}}} 
οί ρῥγονὸ {Π|π᾿ά|ἴ δυσἢ Ἰυαρηχθηῖβ ψ Γο ποέ δχογοϊβοα 
ὑΠ6Γ ἃ 1) ̓βρεηβδίϊοῃ 80 δΔοροῖμογ ουζγαογαϊπαγ ἃ 8 
(ῃδί οἵ {{π᾿ Αροϑίοϊϊςαὶ ἀρθ. 1 νψουϊὰά ἤοῦα σοιῆρϑγε 
8 ΨΕΓΥ 81} 1π|6. Ρᾳβ8ᾶρβ οἵ “Ἔβοῦγ}. ΟΠ αρὶι. 270---. 
Τὰ μέν γὰρ ἐκ γῆς δυσῷφρόνων μειλίγματα Βροτοῖς πιφαύσ- 
κων εἶπε, τὰς δὲ νῶν νόσους, ξαρκὰν ἐπαμβατῆρας ἀγρί- 
αις γνάθοις Λεχῆνας" ἐξέσθοντας ἀρχαίαν φύσιν. Λευκὰς 
δὲ κόρσας τηὴδ ἐπαντέλλειν νόσπω. ὅ66. 1830 {Π}6 Πσοπ- 
πιοποοιηθηΐ οὗ Ηοηι. 1]. δηά ὅορῃ. (Εἀΐρ. Τγγ. 
ὙΠ τοϑροοὶ ἰο ἐῆ6 ψογαὰβ {ποηηβεῖνοϑ, Π γα 18 

ον  ἀθπε!ν ἃ οἰἰπιαῶ; δῃα ἱκανοί 5]0}1Η68 ΠΟ ΓΑΠῪ ὁ ἃ 
δοοά πιαην." 
81. εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, ἅς. ὙΠαβ6.. ψοΓγα 8 

ΔΓ6 ἃ {ὈΓΓΠ ΘΓ ἀχρ]δηδίίοη οὗ [ἢ ργεσθαάϊηρ 5υδ]δςῖ. 
71 18 ἀρτοοᾶ οἡ ὈΥ͂ {Π6 Ὀεβὲ (ὐοιημηοηίδίογβ, (δὶ διεκ. 
15. υ8δ66 ἴῃ {Π6 588Π16 ἸΏΔΠΠΘΓ 88 διακ. δῇ ν. 20. Ὑὶςἢ 
ΠΙΔΥ 6 φταηῖϊοά, 80 (δὶ διεκ. Ὀ6 Κα ἴῃ [Π6 56η86 ΟΥ̓ 
δοκιμάϑειν ἃ νοτ. 28. ΚΚρίνειν 18 ἤδΓ6 Ὀ]ΔΙΏΪΥ 864 ἴῸΓ 
κατακρίνειν. ““- 

82. κρινόμενοι δὲ, ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα---κατα- 
κριθῶώμεν. ΤῊ]8 8Β66Π18 ἴο δ6 Δαἀ 64, ἴο δοπηεν γαῖ σοη- 
8016 [086 γὙγὴ0 ἅγα βυ βδγιηρ ὑπ 6γ 5. Κη6885 80 ἰῃ- 
Βιςιοα ; δηὰ [Π6 86η86 Π]ΔΥῪ ὃὈ6 ἴδι18 ΘΧΡΓΘΒΒΟΘά : ““Βυΐ 
ἤθη ψ6 ἅΓ6 80 Ἰυάγχοα δῃὰ νἱϑιιϑ Ὀγ {Π6 ΤἸογά, ψὸ 
416 ποΐ οσργοϊομαῖψ ἐογπιοηξθα, Ὀὰϊ οοΥΥ Θοἐθα ΚΌΥ ΟἿΤ' 
γοξογπιαέϊοπ, ἴῃ οτάογ {Ππ4 ψγΧ6 τὴν ποί 6 σοῃαεπιηρά 
ἴο οἴθι δὶ τοργορθδίϊοη ἢ (6 νον ]Ἱὰ,᾽ 1. 6.. (η6 ἴπ}- 
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Ῥοηϊίοης δη ὑπθεϊϊονιης. Τῆυς ἴθεγα 15 ἃ δίγοῃς 
ΘΙ Ρἢα915 ἴο θὲ ἰδ ὑροῦ παιδ. Οἵ σκαιδ., δ ἀδῃοῦην 
[06 ρβίθγῃρὶ ςδϑιϊραίοη οὔ {πὸ [οτὰ, ψὰ πᾶνε οχᾶπι- 
ῬΪθ8 ἰὴ Ηοῦτ. 12, 7 ὅς 10. 9 ος. 6,9. Ηοῦτ. 192, 6.; 
Δηὰ [{ [5 [Τρ ΘΠ 80 υδοὰ ἰη ἰπ6 Οἰά ᾿ΤΙεβίδπιθῃϊ. 
(δε6 ϑοβίθυβ. [ΧΟ Ρ. ΤῸ)» 

88. ὥστε---συνερχόμενοι, ε. ΤΠὶς Τσοπο]υδδ {Π6 
γεσεάϊηρς δυθ)εςῖ, ΣΣυνερχόμενοι, 5.1}. εἰς τὸ Κυριακὸν 
ἵπνον, ““ἰο ἴΠ6 Αρᾶρᾶ αι 186 [,οΥτά᾽ ς δΌΡΡΕΟΓΙ ψΠιςοἢ 

[ο]]ον θὰ 1." Αἀνογίηρ ἰο (ἢ6 ᾿ηδυ} δηά γε)θςίίου 
γ᾽ ΠΟ {ΠπῸ ροος δδὰ βυβίαἰηοά, (6 ΑΡροβι]6 βυθ)οίῃς 
(η6 δάἀπηοπιϊίοη καὶ ἀλλήλους ἐκδέχεσθε, Ἡϊοἢ Ἡνογάς 
8026 ἰῃίογργοῖ, “" ψδὶΐ ἔογ δδοῖ οἴπογ; ἀο ποῖ Πα υ 
8η{ἰοἰραίθ ϑαςἢ οἴδεγ, μὴ προλαμβάνετε; 80 {πεῖ {Πε 
180 6 παν Ὀ6 σοτητηοη ἴο Ὀοίἢ τί οἢ δηὰ τ." ΤΦΠς, 

. ΒΟΜΘΨΝΟΥΙ, 866Π)8 ἤδΙϑῆ. 1 υγοίοσ, ψιἢ οἴ ΟΓΘ, 88 
Ἀοϑ. δπὰ Μδοΐκι)., ἰο γτθηάδε τἴ, ““ τοοοῖνα ϑδοὶὶ οἵογ 
νὰ ΠοΟΒΡΙ(Α] ΠΥ, δηὰ ἰγοαὶ οδοῦ οἴδογ 85 γου Γοδὶ 
Ὀγίναϊβ ρυεδι5.᾽" ΤΗΐδ, οὗ σοουγδο, ρ]165 {παι {ΠΟ ΣῈ 
8.41} 06 8 ρεγίδοί σοπιπιυ μι θεΐνθοῃ (ἢ 6 στίοἢ δηά 
ῬΟΟΓ, δῃὰ 1{ 18 ἃ νϑῦγ ἀεἰϊςαΐβ ψΨΔῪΥ οὗ ἱποιϊεδίτηρ ἐπε 
1η]υσῃοιίοη. [{ 8 Ὠδγα ψ6}} ορβϑογσνεὰ ὈὉγῚ ΤΠΘΟΡΙγ Ϊ.: 
οὐκ εἶπεν, ἀλλήλοις μετάδοτε, ἀλλ᾽ ἐκδέχεσθε' δεικνύων 
ὅτι κοινά εἶσι τὰ ἔκεισε εἰσφερόμενα, κεν δεῖ ἀναμένειν 
τὴν κοινὴν συνέλευσιν. 

84. εἰ δὲ τις πεινᾷ---συνέρχησθε.ς ατοῖ. δηὰ Ηδτγαὰγ 
Π6ΓΘ ΓΘΟΟρΉ 886 ἃ χλευασμὸς, ΟΥ ἰΓΓΙδΙΟ ΔσοΥῦδ, δέέέεν 
δαγοαδηι. ΒΒ τῃδί 85 ἰΐ τηΔΎ. [Π6 Β6Ώ586 15: ““ Πἴ δῇγ 
90Π6 (πιοδηϊηρ, οἵ σοιγβα, οὔο οὗ {6 το οσ βογῖ) Ὀ6 
80 Παγά ἴο 6 βδιἰ5ῇῆεα ἐμαὶ 6 Ἄσδηηοί ΞυΠ οἰ ον ρτᾶ- 
ΟἿ ἷϑ ἀρρεοίϊτθ δἱ (6 Ακαρα, ἰδέ 1εἴπ| ἴδ Κ6 δῇ αηέε- 
»Ῥαδέ δῖ ὨοΙη6, δηά ῃοΐ ἐξ κα ἃ ἰδαϑὶ τηϑδηΐ ἴοσγ σγοὶὶ- 
αἰουθ δηὰ Ὀϑηθνοϊίθηϊ ὈυΓροβαβ βιι βαγνίθης ἴο {Π6 
ἴἼΘΓΟ ται βοιδίίοη οὗἁἨ βΒθῆβιι) δρροϑίϊίθ, ἰ68ὲ ἢ6 βμουϊὰ 

ἘΠΑ5 (]αβοίοδὶ ὄἼχϑδωρὶεβ ἤδνο ποῖ ὕθεη δἀάἀυςσοὰ ὃγ {6 (οεμεηθη- 
ἰΔίοσγβ, ἴπ6 ἐο ον ὨΔΥῪ ὑε δοοερίαδϊθ. Χεδη. ΗἴἌε. 5,8, 7. ἐκ 
μέντοι γε τῶν τοιούτων παθὼν ἐγὼ φημι ἀνθρώπονε παιδεύεσθαι. 
ϑορᾷ. ΕΔ. (ο]. δ62. οἶδα γ᾽ αὐτὸς ὡς ἐπαιδεύθην ξένος, ὯὯσπερ σύ, 
χῶτι πλεῖστ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ ξένης ἤθλησα κινδύνευματ᾽. 

ΤᾺ ἔεᾳυξηῖ ϑεῆδθ, 800 προσὸ. ἴῃ ϑὶν, 6, 38. δΔηὰ 18, 14. 
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80 δοΐ 88 0 ἱποὺγ Θοῃαἀθιηδίίοη δηὰ Ριυ15Πηγοπὶ,᾽" 
ψ οἷ 15 διισροβιοα ἰη (ἢ6 ΟΠ ον ψογάβ, ἵνα μὴ εἰς 
κρῖμα συνέρχησθε. Οη ψῃῇηϊςῆ ὙΠΟορ γαῖ πιο] τὸ- 
ΤΉ ΚΒ: γοὺ τοῦτο γὰρ ὠρίσθησαν αἱ συνελεύαεις, ἵνα 
φελῆσθε ἐν ἀγάπῃ συνερχόμενοι" εἰ δὲ μὴ, βέλτιον οἴκοι 
ὦσιν, ἀλλ᾽ ἵνα μᾶλλον αὐτοὺς ἐφελκύσηται πρὸς τὸ συνέρ- 
χεσθαι ὡς δεῖ. 

84... τὰ δὲ λοιπὰ, ὡς ἄν ἔλθω, διατάξομαι. Ἐν τὰ 
λοιπὰ Βοη6 υπάαογϑίδη, ““ ῇδί οἶἰ86 γοαυϊγοβ ἰὸ δα 
οογγοοίοα 1 {{||8 τηδίϊον." Οἰδογβ, “Κ ψῇῆδί οἶβα σὸ- 
Ιαί68 (ο΄ (6 δχίθγῃδὶ εὐταξία οὗ [6 φοοϊοβἰαβείςαὶ 
ΡΟΙτγ,᾽᾽ ἄτα. ἱπο]αϊηρ᾽ δα οἷ οὐδοῦ πιαξέον!» ἃ8 {[Π80 (ο- 
ΓΙΠΓΠΙΔὴ9 Δα Ὀγ Ἰείίογ τηἰεγγοραίθα τῃ6 ΑΡοϑβί]β 
ρου. Τῇ ἰδίῖογ πιοάβ οἷ ἱπίογργείδ! οῃ βθθιη8 {16 
δαϑβϑί ἰουπάδά; Ὀυΐ ὈοΙ᾿ τῆν θ6 υηϊῖθα. 

10 ἰθ ορβογσνθα ὮὉγνΥ Κυδυβθ, (μαΐ (18, Δ] 531:Π|}}Ὁ Ὁ 
Ρδϑβᾶρθ8, βδθῖῃ [0 ἤν ρΊνΘη οσοϑϑίοη [0 {Π6 ἰοΓγρίης 
οὗ οσοτγίδίη θΟΟΚΒ ρῥγοίδϑββϑιηρ ἰο ΡῈ {Ππ 6 διατάξεις ᾿Αποσ- 
τολικαὶ, οὁη6 οὗ νῆϊςἢ 18 ουπά ἴπη (οἴε]. Ῥρίγ. Αρ. 
Βυΐ ὑ ΔΥ 6 ᾳυσβιϊοηθα ψ ἢ ΕΙΠ6ν [ἢ6 Οαποηδς 44Ρ05- 
ἐοϊϊοὶ ἃταὸ ἴο Ὀ6 ταραγάθα 88 ἃ τπθγὸ [ὈΓΙ σδΊοὴ ; 
τποιιρῇ {παῖ {πο πᾶν θ6θη πιο ἐπέογροίαίοα, ἰῃ6 ΓΘ 
13 {016 γράβοῃ ἴο ἀοιυδί. 

ΟΗΑΡ. ΧΙἸ]- 

στε οοιητηθηοοϑ ἴῃ6 ἡ βεοίίοη οὗ (6 Ερίβι]ο, υυ]ιὶς ἢ γβδοῆθ ἴω 
ἰἣε εηὰ οἵἉ εἢ. 14. Δηά ἰγεαῖβ οοποογηΐηρ; ἴῃ6 παίιγα δηὰ 186 οὔ βρίσὶ- 
τυαἱ ρ'8. [πὶ εἴ. 1. δι, Ῥαὺ] ϑἤνοννβ, παῖ 4}1 (ἢο86 ρ! 8 εσα δῖα 
εἰεοίοε Ὀγ (88 ΗοΪγ ΟΠοοῖ, δηά 4}} ννεγε ἴῸ [ἢ ὑδ6 οὗ ἴῃς (ΠΌΓΟΝ ; 
δε ἰπεγοΐογα ἰμδὶ ὯΟ0 οδδ δῃου)ά νϑ]τι6 Ὠΐτη86} μοῦ “18 οἰ, 80 δ σ 

43 ἴο σοῃίοιλῃ δηοίοῦ ννῆο Πα 8η ᾿ηἴδσιοῦ οἤσ. ἴῃ οἷ. 18. ἢ6 γροοσω-, 
το π 5 ἰονα 85 8 Πίσῃ Γ ρεγίδοϊο ἰπδη 411} (6 οἱ οὗ τπ6ὸ Ηοὶγ 
Οἰμοδῖ ρυὶ ἰοροῖμεγ, θεσδιβα 811} (Π086 οἰ δ πγυδὲ δεβϑα Βοῦα, Ὀυϊ Ἰονα 
υὐἱὶ[ γοπιδίη ἴοσ ουὐὸρ ἰῇ ἤεᾶνεη. Απά ἴῃ οἷν, 14. Πα ρῖνεβ μαγίίσυασ 
τυῖεβ δῦουϊ πα 086 οὗ (μεὶγ ρἰ δ ἴῃ ρυ]}1ς ἀββθι]ε8. (Βρ. Ῥεδγοβ) 
1 ἴα Αροβίοϊ!ς ΟἸμγο ἢ ἐΠ6 Γ6 ἸγῸ ΓΘ ΠΙΔΩΥ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙ ΔΙ ρ᾽ 9 οὗ 

(α Ηοὶγ ϑρίγιι : Ὀυϊ δοπια, ρυβεα ἃρ τπογονῖιἢ, θεά (ΠεὩ γαῖ θοῦ 
ἴο ἴῃ ϑοδηθ 4} (ἤδη ἰπ6 Ὀδηεβι δηὰ οαϊβερίίοη οὗ {πα ΟἨΠρἰδιϊ6 9 ; 
80 ἴδαὶ ἔογ ἴῃς Αροβίϊβ ἴο ἴγεᾶῖ ΟἹ ἴδεβα 880 Ὑνἃ8 ὙΕΥΥ ὨΘΟΘΒΒΘΆΓΥ. 
Ης, βτεὶ, (Ὠρη, ἴαγβ8 ἀοννῃ {π ρεϊμοῖρ!ε, ἱπαὶ ποι ΐηρ ἰδ ἴο ΡῈ ἀσῃθ 

. ἴο ἴδε ἰπυγγ οὗ, Ὀὰϊ ἐνεγν ἰδίηρ; ἴο {π6 ργογρηοίοη οὗ, (6 κίοσυ οἵ 
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Ομνίοῖ, 18,8, Φ. Ηδ ἀεφρογῖθες τθεβε μἷδο οὗ {δε Ηοὶγ Βρίεϊι,, 4, 
11. 8. Ηε [εἐδο.)εοϑ ἴναϊ 6}} (πΐ95 δὲ ἴο ὕῦε υϑοὰ ἔος το οοτηπηοει 
Ὀεπεῆξι δηά, 18ῖ, {18 15 δ᾿! μδίγαϊθιί Όγ ἃ δἰαιε, 12---31 ; φάϊγ, ("6 
ἴανν οὗ ομαγΥ ἰδ ἐχρίαϊ με, οἢ, 18; δάϊγ, [ἰ '6 ἀδοίδγεα δγ ἀρρ]οα- 
εἴου, οἷν. 14. ἡψιδίνν 

ΟὨγγϑοοῖ. βαθ ἤετε ἃ ἰοοξ δπὰ ναϊυδθῖς ἰοιγοάἀυοιίοα, οὗ τδπρδ Σ 
οδὴ ΟὨΪΥ ἰωδεσγί {πα οοτημηεηοίηρ μάβεαρο, νης προτὶ α οξροοΐαὶ δ- 
εητίοη : Οὕτω, ἅπαν τὸ χωρίον σφόδρα ἐστιν ἀσαφέε' τὴν δὲ 
ἀσόφειαν ἡ τῶν πραγμάτων ἄγνοια τε καὶ ἔλλειψις ποιεῖ, τῶν τότε 
μὲν συμβαινόνταν, νῦν δὲ οὗ γινομένων. 

ὙΠΕΌΡΉ)., ἴοο (ἔτοπι (Βτγϑοδίοιι) 888 (ἢς ἐο)!οννίπρ; ἱΠυδίταξίομο : 
Οἱ πιστεύσαντεε ἐν ἁ καὶ βαπτισθέντες, πάντες τὸ Πνεῦμα ἐλάμ- 
βανον" ἐπεὶ δὲ πάτο ἦν τοῦτο, ἔλεγχος αἰσθητὸς ἐδίδοτο τῆς αὑτοῦ 
ἐνεργείας, καὶ ἣ γλώσσαις ἐλάλουν. ἣ προεφήτενον, ἣ ἐθανματούργουν. 
Παρὰ Κορινθίοις οὖν διὰ τὰ χαρίσματα στάσειε ἦσαν, τῶν τε μείϑονα 
λαμβανόντων ἐπαιρομένων, καὶ τῶν ἐλάττονα, διαφθονούντων ἐκεί- 
νοις. "Ἔκειτα ἦσαν καὶ μάντεις τινες καὶ ψενδοπροφῆται, καὶ δυσχε- 
ρὼως διεκρίνοντο ἀπὸ τῶν ἐνθέων προφήτων. 

ΨΈΕΒΚΒΕ 1. περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελῷοὶ, οὐ θέλω 
ὑμᾶς ἀγνοεῖν. Πα 15 (ἢ 56η86 Οὗ πνευματικῶν τηυξὶ 
Θρβῃά ὑὕροη ἰἢ6 νοτγὰ ἴο "6 βιιρρ]16 ἃ. ὅϑδόοπια βιιρδυὰ 

χαρισμάτων: οἴδεοΓβ, ἀνθρώπων. ἘΠΙΠΘΙ 8 5 ΠΔ0]6 
δηουρῆ 6 ψιῆδϊὶ [Ὁ] ονγ8, πα οἰ Ποῦ 18, ἰῃ δοπηα 56Π86, 
σοηϊδιηθ ἴῃ {Π6 οἶδα: αἱ {Π6 ξΟΓΠΊΟΓ ἰ8 δυρροτίοά 
ὉΥ {Π6 δυϊποῦγ οὗ [6 Οὐκ (οπιηγχοπίδίοιβ, δηά 
Β66Π18 10 ἄθβεγνθ [68 ργείδγθηςθ ; 88 δείηρ ἐπ 6 τογθ 
γερο ΐατ ΕἸ Π ρ5]5; ἴογ 16 πγυβϑὲ θ6 οὐβεγνοά, {παὶ πραγ- 
μάτων, {{π Γεα] [Πρ 818, ἔγοπι ἔμ6 παίαγα οὐ ἐπε βυ}- 
εοΐ, βἰίδη8 Ὁ χαρισμάτων, ΝὨϊΓσ᾽ ποτὰ 8 υβοὰ 8 
{πιὸ αἴϊεγ, δηά (Π6 ψῃο]8 ρίιγαβε χάρισμα πνευματικὸν 
ΟὐσιΓ8 ἰῃ οι. 1, 11]. δηα πνευματ. 5ιρη 68 δΈρετ- 
παΐιιγαΐ; 851 (οτ. 10, ὅ. ψἤετα βρῶμα πνευματικὸν 15 
δβαϊὰ οὗ [6 τηδηηᾶ γαϊπθὰ ἀόψη ἔγοιη Ηδανθη, ψῃϊοὶ 
5. σα] 6 ἀ ὈΥ͂ ΨΦοβερῇ. Αηί. 8,1, 6. Θεῖον ἀπά παράδοξον. 
Αῃὰ 80 αἶβο βυργᾷ 14, 1. βϑηλοῦτε τὰ πνευματικὰ [ἢ 
ΘῈ ρΡροῦῖ οὗὁἨ [Π6 βυ θϑυ αἰ οη ἀνθρώποις Ἐ [ἢ 6 (οπηηρη- 
ἰαῖοτβ δΔάμ)ς6 ἃ δἰ πη} αν 6}}|ρ818 ἔγοιι 4, 15. Βυὲ ἐλογο 
ἄνθρωπος ρτοοράε8 : 80 (ῃδἴ ἰξ 8 ποΐ 80 ταις δὴ 6}}1ρ- 
518 ἃ8 ἃ ΤΕρΡΘ. ΙΟη ἀπὸ κοίνου. 

ΒΥ 868 χαρ. ἃΓ6 πηϑδηΐ ἴπ6 ἰἱπΐογηδὶ δη δἊχίγδογάι- 
ΠΑΤῪ κἰἢβ οὗ (με Ηοΐγν ϑρίγίἑ, δβϑρϑοίδ!!γ {πδὲ οἵ 

ἢ Ῥεδογίϊρ' ἴο ΜΒ ΐς, (μς τεοεπὶ Ἐογοίρη (ὐπηπιεηίαίογθ μᾶτε 
{Ππ δεῆδα ἀόνῃ (0 Οὐγιδέξαπε. 
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τοῇρβιι68, 8η πηϑδῦν ΟἴἤΘΓΒ τηθηιοηδά {γιοῦ οἡ ὈΥ͂ 
16 Αροϑβι16. 

» Τῇ ΨοΊγάϑ οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἅτ ἃ τηοϊοΒβ15, δηὰ 
8. ἰογαγ]α γοαπθβεϊης δἰϊθητίοη, δαυϊναίθης ἰο, “41 
Ἰϑἢ γοῦ ἴο Ὀ6 ΜῈ}] δββιγε οἵ τῃδι νδίοἢ 1 8πὶ ρους 
ἴο Β4Υ ἴο νοι." (ὅδε {πὰ ποίβ οἡ 10, 1.) 

4. οἴδατε --- ἀπαγόμενοι. Τῆθδα ψογάβ8, ΒοβΘΏΠ,. 
Οὔδογνεϑ, ἃγα ρδγθηιποίοδὶ, δηα τηϑδηΐ ἰοὸ σγϑηπηά 
τῆθι οἵἩ ἰπαοῖγ ΤΌΓΙΏΘΓ τη] βου Ὁ] 6 ἰρπογάησθ, ψ Ὦ}]6 1η 
ἸΔο]αίτγυ, ἰη ογάδγ {πὲ ΤΠ Υ τηϊρῇς ρογοοῖνα {Π6 8:06- 
ΤΊΟΣΙΥ οὗΓἩὨΤΠ οἷν ργοβθηΐ σοπαϊξίοι. 

Α8 Θχδῃημίθβϑ, [6 οἰ168 6,11. Εοπι. 6, 17. Ερῆ. 9, 
11. Τίιι. 8,38. “ Ἐογι οΕΥ (σοηίίηιϊι68 ἢ6) ψ θῇ ΠΟῪ 
ψογὸ Ῥαρδηβ, (ΠΟΥ Πα ηοὸ Κπονίθαάρε οὗ ἀοά δηά 
[ΓΠ6 τοὶ ρίοη, δηὰ ᾿γγδ 0 8}}Υ δηα ΠΟΙ 41} [ΟΠ] οννοά 
[ἢ 6 ΒΌρογβι 1008 τγιῖ65 οΥἨὨἨ [861 δησόβίογβια Βυΐ πον, 
ψ ἤθη Π6Ὺ ἢδα τΔΚ6η οἡ {Ποηηβοῖνοα τἢ6 ἀοοσίγίηα οὗ 
ΟἸγῖϑῖ, {ΠΟΥ ᾿ΟΓΘ 50 ἰηβίγιοίθα ὈΥ {Π|6ῚΡ ἰρΔΟ ἢ ΓΒ ἃ 8 
ἴο πον οἡ ψῆδί δγρυϊθηίβ δηᾶὰ γϑϑβϑοη8 ἴπ6 γα ἢ 
γοϑι θα; δηὰ ΌΥ ψῆαὶ το ΚοηΒ ἔγὰθ θοῦ ογβ ]ρῃϊ 6 
ἀϊβειηρυ βηῃοα ἔγοιῃ αἶβα οὔθβ.᾽ [΄ςδημποῖ, ᾿ιονγανοῦ, 
866 {μα (ἢ 6 Βοηίθησα ἐδ ῬΓΟΡΟΙ͂Υ Ῥδγθηιῃριοδὶ; ἔοσ 
ἘΠ ΘΓ 8668 δ ν γ. 83. ἃ γϑίβγθηςα (ὁ ψἢδί 15 σοηϊδϊηρά 
ἴη 1{, δἱ ἰϑδϑδὶ ὈΥ βυῦθδυαίοη. : 
ΤῸ 5 ἔσαν τοιηδγκοὰ Ὀγ Τποοάοτοί, {παῖ {Π6 86}- 

(6ῃς6 ἰ8 ΟΌβοιΓα ἔγουι 118 Ὀγανγ. “Τῇ ΑΡοβιϊο,᾽ 
ΒΑΥ5 ἰ6, ““Ἰηϊοηβ [ὁ βον ἴΠ6 τὴν διαφόνιαν τὴν 
“Ελληνικῆς μυθολογίας, καὶ τῆς εὐσεβείας τὴν ἀληθείαν. 
Ἀγ ἔθνη 15. πγεδηΐ Ὠοΐ 80 πο Οφηξίέοδ ἃ5 Πεαΐἠοη8 
ἴη {6 ροριι αν 86η86, 1. 6. ἰ4Ποἰδίο 8. 

4, πρὸς τὰ εἴδωλα ---- ἀταγόμενοι. ΙΒ 15, 1 {ΠῚ0}Κ, 
8Π ἰαϊοίς4] ἔογῃ οὗἅὨ δχργοβϑίοη, νῃϊοΐ γᾶν 6 ΓΟη- 
ἀοτγοα, “Κ ψογο σαγγιοα ἀΨΔΥ δἰϊοσγ(ν:Ζ. ἴο ογβἢ!ρ) ἀππῦ 
1405. Τῇ ἄφωνα, ατοί., Ὠγυ8., Δηα Κτδυβο {Π1ηΚ,. 
15 ϑοὰ ᾿ἰκαα εἴδωλα κωφὰ «αἱ Ηρῦτ. Φ, 18. ἰο ἀδηοῖα 
τῃδῇ ΤΠΘΥ ἃΓΘ ΠΊΘΓΟ βϑίοοϊβ δηα βίοῃθι. ἀπά βὸ Τῃ6- 
οὐοτεῖ, ψῖῖο ρδγΆρῃΓΑ868: Πρὶν δέξησθε τῆς εὐσεβείας 
τὸ φώς, ἐπὶ τῷ φεύδει δουλεύοντες, δίκην ἀλόγων τῇδε 
καἰκεῖσε περιήγεσθε, τῇ τῶν ἀναισθήτων εἰδώλων ἐξαπάτῃ 
δεδουλομένο. Βιαΐ, 848 1 [8 ἀ8ϑοςἰδι6α νἱ(ἢ ἀπαγόμενοι, 
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ΜὮ]ΟὮ 8666 Π}8 ἴο ΤΟΙ͂Σ ἰο ἴπΠ6 ἀγιτῆςσοβ οὗ ρῥτὶεείς 
δΔηα ροϊ!εἰςοΐδΔη5, (Π6 οἰ! 6 οὗἁἨ τῇς ἢ 88 [ἢδὲ οὗ πιδκιηρ 
τῆς 14οἱ πἰῖοσς ογδοΐθβ δῃᾷ γοίυγῃ δηβνοῦ, 80 1 {δῖ ηῖ, 
ψἢ Μοεδοί δηὰ [5 (Ἰοεγς, {πὶ ἄφωνα ᾿δ5 85 8] }0- 
δίοῃ ἰο {π|8. Απὰ βὸ Ηδγαυ, ἔγοπι [ἢ εαεὶν πιοάθγῃ 
Οοπιπιοηςδίοσβ : “ υδε Ὠἷἢ1] τεβροη θθδηῖ φυθγεη- 
εἰθα5, πραυθ μὲσ βασεγάοίεβ, Β6 46 ρεῦ οϑδοοάξοπιο- 
Π6Π|, δοα [Ὀγριΐοῦ ἀεδοορίοε Πιΐδδεα ἴγαυ Ἔα 5βδοογάοϊῃπι, 
-4υὶ βίπλ]θαηί δ6 δρὶ ίυ Ὠθογιπ 8651, δὺς δεία ἢυ- 
τηδῃὰ ἀδοϊρίοθαπὶ σγοάυϊοβ, ἴα οὐ ρογευδάογεης 115 
βίδί 48 ἰοσιι85 485 ογδηΐ εἴδωλα ἄφωνα." ὍΠα ἀπα- 
γόμενοι ἰ8 ἃ ΝΟΓΥ ΘΧΡΓΟΒδῖνα ἰογῶ, οἢ ὙἢΙΟΝ 566 ἴΠῸ 
Θχρ]δηδίίοῃβ οἱ δοϊαδῖοσ, ἔδι., διὰ Μεοηοοῖ. "" Ροϊο, 
δοβ οὗ ψῃϊοῖ, Πονονογ, ἃῖα ἴοο ἰδηςοιί!. ΤΠῸ6 
ΟΓΩ ΡγοροΓΥ εἰρηϊῆος ἰο Ὀ6 ἰαἴκεη σεσάψ, 1. 6. ουΐ οὗ 
ΟὨΘ᾽Β σου γβα ; ἩΔΙΟἢ 1ΠΡ]168 Εἰ Π ΘΓ ΝΠ ρτηθ55 οὐ 
ΟὐΓ Ῥαδσγί, οὔ ρϑϑβίνο δοφυϊθβδοθῦςςα. 1118 1 88 δρρ]ιοά 
ἴο ἴἴοδα 0 ΘΓ σΑγγΓιοα ΨΔΥ 1ηἴο Ὀοπάδρο, ογ ᾿ἰοὰ 
ΔΎΔΥ ἰ0 ΡυΠδηπιοηί. [{ ἢδ8 ἤογὰ γείθγεηςε (ο {ἰπὸ 
Σεγαϊ δὶ Ὁ] ηὰ ᾿πδιαδιίοθ Ὀγ ψὨϊοΐ ΒΟΥ πογὰ ἰοά 
ΔΎΧΩΥ ἰο 1Δοἰδίεγ, [κὰ Ὀτυΐϊα 15 ἴα αν ΠΟ Ὠπ- 
ἀογβίδηαίηρ. 18 18 ΘΒΡΘΟΌΪΥ ἀνεὶς οὐ ἴῃ {Π6 
ψογάβ Το] ηρ, ὡς ἐν ἤγεσθε, ὨΟΝ ΔΙῸ τοδηϊ ἴο 
Ὀς οχερείϊοαὶ οἵ (6 ργεοβάϊηρ. Το ἱπιρίγ, “νι τουΐ 
ΔΩΥ τοϊεοϊοη οὔ γοὺγ ρματί,᾽ Ἡδιίοι υτη6. 6χ- 
Ρἰδἢ8 ὈΥ αἷς ἔτυχε; ἀπὰ (6 ὅδγγ. δὶνε ἀϊξογ μεῖνε." 

ΑΙΙ ἐπα δηιθηΐ, δῃὰ ΠΊΔῺΥ τοάσθγῃ (οι πιοηϊδίοσβ, 
ὀβρϑοίδ!ν Οτοίϊυδ, (σἢο Β85 ἤθΓΘ ἃ ἰεδσηθα δηὰ δὶς 
ποίο,) ἐδτηἶκς (μαὶ Πδγθ 18 γοίδγθοῃσα ἰὸ {πὸ ἀδθιοῃδ, 
Ὀγ ψἤοπὶ 1 ψουϊά βθο (δαί (ῃς ἢοδιΐβθη ῥγίθβϑὶϑ 
Ὅ6ΓΘ Βοιηρδίπη68 ἰηεριγοὰ : δηὰ (5 δεείηβ σοῃβγηοά 
ΌΥ τ86 νογβα [ο]ονίησ. Βυΐϊ ἤεγο, 1 σοῃοεῖνθ, ἃΓα 
τηθαηΐ, Ποῖ 850 πιο μάντεις, ΟΥ ὈΓΙΕΞί8, 858 (ἢ »εορίε, 
ἯΠῸ σδῃ ἢαγαΪγ 6 δυρροβεὰ ἴο ἴᾶνε θ66Θ ὑπο γ ἀθ- 
ΤΏ Δ. Δ] Ἰηἤοηςθ. Ὑεῖ μοιῃ ΤΏΔΥ ὃ6 ᾿ηἰοηἀθά. 

4 ὙΥΒίοἢ ἰθ μλθα δινὰ Ὀγαι θῇ; ἔστ, δ6 δᾶγο ϑεῆδοα, (οἰϊοὰ Ὁγ ὟΥ εἰ- 
δἰεἰῃ,) ““Νοὴ εἴηῖ, δβεὰ ἐεγυμίυγ" Απηά 87. “Τυγρε εοἰ δυΐεμι 
που ἷτε δὰ ἔογεὶ." ῬΨῬγεϊδιείῃ αἷϑο οἰΐεβ Ὠΐϊοηγθ. Ηδὶ. Φ. οὕτως 
ττοΥ μτῦν, καὶ κρατούμεθα, καὶ ὅποι ποτ᾽ ἂν ἡμᾶε ὁ λόγοε ἄγῃ. 

μεθα. 
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Κυδίβο {πίη 1 υἱδίη {παΐ (6 οτρίη οὔ Β6 αὔυ58 
οὗ ἴῃς ρ᾽ 8 πον δροὺςζ ἴο δ6 ἰγοαίθα οὐ 15 δβρϑο δι ν 
ἴο ὕ6 ἰγδορά ἴο ἢ βίδίβ οἵ ραραηίβεῃ ἔσοπι τ ἰ ἢ (ἢ 6. 
ῬΟΓΒΟΊΒ ἤθγο βροόκθϑη οὗ ἢδὰ ρϑββθά. 

8. διὸ γνωρίξω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς, ζαο. Τα ρϑγίίοϊο διὸ 
18 Ὠοΐ, 88 ΒΟΒΘΏΠΊ. ΒΊΡΡΟΒ6Β, Τ᾿] ΘΓΟΙΥ γοβυτηρίνο, ὑυΐ 
8 στοαί οχίθηϊς οἵ βρη βοδίίοη. [{ 18 ψ6}} οχ- 
Ῥιδϑϑοά ὕὉγ Μαγκίδηᾷ τἢυβ: ““),ὁγ τυλίοὐ γοϑαϑβοΉ, 
γίζ. Ὀαςαυ86 γοῖ ΨΕΓΘ. ἰΟστΠΟΥΪΥ ἰοἃ νᾶ δηΐ 86- 
ἀυςοα ΟΥ̓ γοὺγΓ συΐϊάοθθ, ἴ πον χίνα γοὺ ἃ συ ὉΥ͂ 
ψοἢ γοῖ ΤΑΥ͂ αἰδίϊηρι δ᾽); σΟΠΟΟΤΏΪρ βρίγι 4] 
[ηϊηρᾳ δῃὰ ροβοῆβ. Τα τιΐθ 15 (ἢ}18: ΝῸ τῇδ ψῆο 

. Βρβακεῖϊ Ὀγ {Π6 ϑρίγιε οἵ (ἀοά, 0. Ἀπά ὃὈγ 1)ο4- 
ἀγιάρα ἢ: “1 δ σβϑγο Ὁ] ἴο Ὡς γου {πα ἕο! ον - 
ἱηρσ Ὠϊηΐ5 σοῃοογηίηρ “4ρὶγϊαί γι έ5, Ὀδοδυδα ἴῃ 
Ρτορογίοη ἰο {Πς ἄσρστοθο τῇ ψῃ θοῇ (ὐοα Παίἢ τηδρη!]- 
Πρα ἷβ στᾶσθ ἰῃ οδ] Πρ γοὺ ἴτουι ἀοἰαίγΥ ἴο βυςῇ 
ΘΧΙΓΔΟΓΔΙΠΑΓΥ ρῥγν! ρεβ δηὰ δηἀονιηθηῖδ, 1 δι 80]1}- 
οἰἴουβ γοὰ ΠΙΔΥ Ὀ6 ρῥγεβεγνθά ἔἴτοῃμῃ δρυδβίηρ {{Ἰ6Π|. 
δηῃά οφηραροα ἰο Πργονα (θη 1 [Π6 ψν]βοϑὲ δηα πιοβί 
ἴαιιΠἔιιϊ τηδηποῖ." ὍΤΪ8, ΠΟΎΟΥΟΓ, 8665 ἩὙΔΠΠΘΓΙΗρ; 
ἴοο ἔλγ. 

Γνωρίϑω. Ἐδὸν οὗὨ {6 (οιιηρηΐδίοι ἤᾶνα α18- 
σοτησα {Π6 Η}}} ἔογος οὐ {μῖ8 ψογά, ψῇσἢ ἈΠΟῪ ΤΟ ΔΟΓ 
ἄοοεο, “ ποίππι νοῦ ἱΒ ἔδοῖϊο : “1 ρσῖνα γοιι ἴο Κηον." 
Βυΐῖ ποῖ 18 ἱηξθηἀοά. [{ ἰβ ψ6}} ὀχρίδιπϑα ὃγ Μαγῖ- 
Ιδῃά, “1 ρῖνα γοιι {Π|8 γι ]6 ἰο αἰβείησυ βι.." ΑΠά 80 
Μαοκπιρης: “ Τἢα Αροβί]ο δ ἀβ {Π18, ἴο ἰθαοῇ [ἢ 6 
(ὐοτιηἰΠ]8ἢ8 ἦοιυ ἔο τ τειοκ ὑεῖ [ηὴ6 1ηβρίΓδιοηβ οὗ 
Οοά ἔτοπι {Π|086 δν!] βρί γι 18. [Ι}ἢ {Π6 88πὶ6 ᾿ϊρῇῃϊς 1ἰ 
18. νοοῖ Ὀγ Κταυβα δηά βδοι]θυϑηθγ, (π6 ἰδίίογ οἵ 
ψ Βο, ἴῃ ἰ9 [,6χ. 1, ὅ86. ἀξεἤηοβ 1{, ““ Ἰηἀ!οίπ) σ6Γ- 
ἴα δἰϊσυ)υ5 τοὶ ἄο, βἰρηϊῆςο, ἀΐςο, αιιΐθι.8 5:05 4]1- 
αι τα8 σορποβοὶ δὲ δ 4118 ἀἰβοογηΐ μοββιί." ἀπά 
ἢ τοΐοιβ ἴο {μ|Κὰ 2, 1δ. δηὰ ΕΖ. 44, 28., γθιηδγκίηρ, 
ἴοο, ἐμαὶ τ}18 βἰρηϊηοβδίίοι δὰ Ὀδθη δβίβ] βηθαὰ ὈῪ 
δίορι. ΤἼ68. δη 2ο0η8. Εδγο. [1{. Ὁ. 86. πα δἷϑδο ὈΥ 
ΓΙ οοβηοσ, ψἢο οἰΐο5 ΡΗΐΪο 817 Ὁ. 

ΤῊΒ ὅτι 48:16 8686 οὗἉ δοἐἑῥοοέ, 
ΒΥ οὐδεὶς βΒοπ!α Οοιηπιοηίδίοιβ (μϊπἰκ 18 πηθδῃΐ [ῃ6 
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«ἴειυδ, ΜὮΟ ῥτγοϊθηάδοά ἰο (6 Ηοΐγ Οποβί, δηὰ γοεῖ 
μλλ δα δραϊηβὲ 9ε805 ΟἸγίδί, δηὰ ἀεηϊοὰ (παὶ ἰῃ6 
ΟΥ Οἰιοβέ νδ8 ονοσ ρίνθη ἴο {η6 ΟδπΈ 68. (δες 

Ας8 10, 46.) Απά 80 Ι͂,ωροκθ. Μαοκηῖσθὲ (πίη κ9 
{ΠΟ ΓΘ 15 8η Δ] υϑίου ἰο {δ “6 νν8ἢ Ἔσχογοίϑίβ, ἐοροῖποῦ 
αἰτῃ (6 Ηφδίἤθη ῥτγίθϑδίβ δηὰ μγιθϑίθββθβ, ὙΠῸ 1 
(Ποὶγ δηςμυβίδδιϊς δι8 γον δὰ «6808. πάρε δοέᾷ 
ΠΥ Ὀ6 ϑυρροδοά ἴο Ὀ6 τηδδηΐ; δῃὰ ἰὲ 18 μία (αὶ 
διιοἢ Ἰδηριαρο, ᾿ξ Ιηϑρὶγοὰ ἂὲ 41}, τηῦϑί ἧἥδνα ῥτγο- 
οοοὐρθά ἔσγοπι ἀδθιηοηβ, δὰ ποῖ ("6 Ἡοὶν αδοβί. Α 
δ᾽ ΠΙΪΔΓ τηοὰς οὗὨ ἀϊδοογηίηρ ἴγυ 6 δηα ἔλ[536 (τσ 805 
16 ἰουηά ἰη 1 27οἷι. 4, 2. {6 βοοοῃά οὐδεὶς βοπια 
Γοροδϑί ἔτουαι ἰἢ6 ργεοθάϊηρ εἶδιι8α ἐν τνεύματι Θεοῦ 
λαλῶν : δηὰ Μαοκηιρῆῖ, ἐν πνεύματι. Βιιῖ ε{}198 56 6 Π15 
πη ΔΓΓϑη θα, : 

Τῆδ ρΡἤγαβοβ λέγει ἀνάθεμα ᾿Ιησοῦν δηὰ εἰπεῖν Κύριον 
Ἰησοῦν ΔΗΒΎΟΘΓ ἴο Θδοἢ οἴἢον, δηα τηιιϑὲ Ὀ6 οχρίδι θα 
ψὶἢ ἃ τοΐίογοησο ίο οδοῦ οἴμογσ. Τἢδ ἔογιηογ 15 θαι - 
νδίθης ἴο βλασφημεῖν αἱ Αοἰϑ Φ5, 11. ψΒΕΓα 866 (ἢθ 
ποίθ. Οη ἀνάθεμα 866 (6 ποῖα οὐ οι. 9, 8.0. [ὲ 
ἤδΓΘ πηθϑηδ 8ὴ Βθοιηαῦ]α, ἀδίοδίϑὉ]6 ρογβοη, ποὲ κέ 
ἔο ἐΐυδ, ἴο υ86 ἴῆ6 ψοτβ ψ ἢ ις ἢ ἐἰἸ6 1 δι ο γ8 Πδὰ βδιάὰ 
οὗ 768ι15, Ψ ἤθ {ΠοῪ Θχοϊδι μηδ, “ Ασαγ ἢ βυςσἢ ἃ 
ἔδ!ονν ἔγοπι {{Ππ φαγί ἢ." Εγοιι (Π6 Παίιγο οὔ [16 Ἔχργαϑβ- 
βίοῃ, δηα {Π6 ροου δῦ ὈϊΘτη 685 οὗὨ {Π6 968 ἰο δ γα 8 
“6805, [ἢ γα 156 ἢο ἀουδί θυ (μαι [π6866 ψεγὸ οὐϊείῳ 
εν δ) ἱπιροβίοτβ, γῆ. ρῥτγοϊθη θὰ ἴο ἱπβρίγδοη. 
ΤἼ6 86η86 οὗἉ ἀνάθεμα λέγειν Δῃά ἀναθεματίϑειν 15 σορ!- 
βϑὶν εἰ ϑἰγαίοὰ Ὀγ Κγαυδ6. 

δῆς6 [86 ἘῈ ββμης εἴπειν ᾿[Ιησοῦν Κύριον τηυβί ὃθ6 
[Κα ψ ἢ σοηβιάθγαθὶε οχίθηϊς. [{ ἰ5 ψ6 }} Ἔχρ  διηθά 
Ὁγ (ἰΑἷον. δἃρ. ῬοΙ: ““«268ιπὶ ἀρῃόβοογα Βοιηίηιπι, 
1 δου σγθάρσγθ, Ποιηθη 6}08 ἱΏνοσδΓα, σα] ΘΌΓΑΓΟ ἃς 
πἰουἤσαγα, νεγὰ Πἀδὶ σοηίεδββίοηθ, βδαηοᾶ οὐρεαϊδηςᾷ, 
εἰ βυδ]εοιοπο." Απά Κγαυβα ΔρΡΕῪ σοιηραγαβ δίοῦ. 

᾿ δογηι. 40. Ζῆνα δὲ τὸν ῥέξαντα, καὶ ὃς ταδὲ πάντ᾽ ἐῷφύ. 
τευσεν, Οὐκ ἐθέλεις εἴπειν; 

ΤῊδ ψογάβ εἰμὴ ἐν Πνεύματι ἁγίω, ἀτα, ΌΥ ΤΩΏΔΏΥ Γτα- 
σοηΐ (οπιηπιοηΐδίοιϑ παριαιπεα, “ὁ δὶ ἴῃ ΓΟ σίοηα 
ινϊηὰ γιὰ Ἰηϑευῖ9." Βυΐ {{||8 6, 1 (ΒΚ, δὴ ὑἡ- 
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Ἰουπάοά ἱπίιογργοίδίίοη. Ὑμδὲ ΠΥ πιυβὲ δ6 ἰάθη 
1η (ἢ 6 Γ ῥ]αίη δῃὰ υϑι8)] 56ηβ86, οὗ ἰἢ8 σγασθ οὐ" ἐδδ 
Ἡοῖν ϑρινγὶἐ, 15 αν ἄθηξ ἔγοιῃ (π8 δι ἢριῖϊσα] οἾδι186 
ἐν πνεύματι Θεοῦ, Δῃηἀ Θαι4}}Υ 80 ἔγοπι 1ῃ6 ψογάβ [0]- 
ἰονίηρ, διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἶσι, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα, 
ΘΒρΘ οἰ Υ ἃ5 πνεῦμα 15 ἴῇργα (45 Μαγκίαπα δῃηὰ Μι|ιά- 
ἀϊδίοη οὔβεγνθ) ἐδθη ἴῃ (ἢ 6 Ρϑγβοηδὶ 586η86. ΤΠ 
86η86, {ΠοΓΘίογθ, πηυϑὺ θ6, ““ἀπάσδγ {Π6 ἱπϑρίγαίίοη 
οὔ (ἢ Ηοὶγ δρίγι: δηά ἢ͵5 ΠὨινίπο δ58ἰβίδ 68. ὁ 

ΓΕ 15 Ὠοῦ ΠΘΟΘβΒΑσΥ ἴο ργεδ5 ΟἹ (ἢ6 86η86 οἴ δύνα- 
ται, ΜὨϊοὮ οὐζοηῃ 88 δι ἃ 8]σῇς ἴοτοθ. Ιπᾶρρά 
118 15 τηδηϊΐοοῖ ἔγοιι {Π|Ὲ6 δης πθῦϊσαὶ ᾿νοσγὰ λέγει. 
ὙΠΟΓΘ 18 ΠΊΟΓΘΟΥΟΙ [0 ὃδ6 800}1}164, ἔγοιι [Π 6 Ὠδίμγα 
οὔ {πΠ6 8υν]εοΐ, εἰλικρινῶς. ΑΒ ἴὸ {πΠ6 Βυρδυά!ίοη οὗ 
Μδοϊηῖϊρι, [τ 18 ἔα ἔοο Παγβἢ ἴο Ὀ6 δάορίθά. 

ΤΠ6᾽ 86η86 Βαγα οὗ πνεῦμα 1Β ΥΕΓῪ τάγα ἴῃ ἴΠ6 (Ἰ48- 
81: δ᾽ υτιίθγβ. δι  δυβηογ οἱΐθα 7086 ρἢ. Αηί. 4, 6, ὅ. 
τοῦ Θεοῦ μεταλαμβάνουσι πνεύματος, καὶ προφητεύειν 

τ ἀὰ ΡμῃΠοβίγ. Ψι. ΑρΡ. 1. 7, 84 ἤη. τις 
ἀπολογησόμενος ἔσται.; χρόνος, ἔφη, καὶ θεῶν πνεῦμα, 
καὶ σοφίας ἔρως, ἦ ξύνειμι : σἤογο ΟἸΘαγίι8 ΓΘ ΔΓίκ8, 
{παι ΔΡοΙΪ]οηΐι5 ργοραρὶν ριο κά ἀρ {ἢ 18 τὰγα ι.86 οὗ. 
1Π6 ψοτά δὲ Βαυγίοηῆ. 710 πι|ὲ ἰΐ βθθηβ [ὯΓ τΟΓῈ 
Ργοθαῦϊθ (δὶ ἢ6 ἀογίνοα ἰΐ ἔγουῃ {Π6 ϑογρίιγεβ οὗ ἡ 
[Π6 ΟΙά δηὰ Νὸν Τοβίδιηθηΐ, ν ῃϊοῃ ἰἤθγα 15 [6 
βίγοηροβί ργοοῦ {πδ΄ δα Πδά γϑδά, ἴῃ [18 ᾿πη:ἰ1ο0η5 οὗ 
{μ6π|, ποῖ ἃ δεν οὐ ψηϊο ἢ 1 ἢᾶνα πιγβοὶ ἢ ροϊηξοά οι 
1η 16 σουγβα οὗ (18 ψογῖ. , 

4. διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἶσι, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα. 
Τὴ ΑΡροβέ]6 ποῖ ριοςθθάβ ἰο δηυπιοιαίθ {Π6 νϑΓΊΟΙ8 
δὶἰ)ὲς ἀαπάφσγαοος οἵ ἀϊδοεγοηί (ΟΠ γιϑιίδη ἰθασοἤθγβ, [ῸΓ 
{ΠπΠ6 Ρύγροβο οὐ βΒῃονίηρ {μὲ πὸ οη6 οὗἉ {6 15 ἴο δ6 
ἀαβρι86α, δηά γοῖ ἢο οὨ6 ἴο 6 οχίο θα ἄθονα {1 
Γαϑί. 

Οα (9 ἀἰ βίου" ραβδαρα ἴπεγε Ὧδ8 Ὀδεῃ τουοὮ αἰϑοιοδίοη δυηοηρ; 
{86 τεοθηῖϊ ἔογείζῃ (οπμηδηίδίοσε, δ᾽ ηλοβῖ 411} οὗ ποῦ, ἴον ἴππ6 [δϑῖ 
8} σδηϊυγυ ἀγα οὗ ορἱηΐοῃ, ἴπαὶ ἰδ αἰ ΌΪΥ τοδὺ Ὀς γεϊηονοθά ὈΥῪ 
διαρροκίηρ; ἴδὲ [π6 ἐπμἀοννηδηίβ μδγὸ δρόκοη οὗ τοῦ παίμγαϊ, ἱ. 6. 

“ 80 Τηεοάοτγοῖ ραγαρἤγαβεθ {Π6 οἴαιιθα (Π08 : οὐδ᾽ οὗ πάλιν αὐτὸν 
εἰλικρινῶς ὁμολῆσαι Θεὸν, μὴ ὑπ᾽ ἐκείνης τῆς χάριτος φωτιβόμενο». 
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δεείουεὰ ὉΥ Ὡδίυτε, ἰμουρὰ ομξυαέαὶ απὰ ἑνπρτουε ὅψ τὍὲ απνὰ 
αγτί. ΤΙ δ Ὠγροϊῃοδία να ἢἥγεϊ ρυ ]} οἷ ρτγοἤξδοοεα Ὀγ ἘΠΕ ΟΕ, ἐπ 
νν88 ἴαγί νει αἀἰρεοίεα δηὰ {Ποἰγαίθα Ὀγ Ῥαυ]υβ, Νοεβοεῖῖ, Βόθεηεα., 
Κγδυδο, δπὶ ἃ ἡ ποϊς ρῃδίδης οὗ σεγιηδη Τβοοϊοσζίδηβ" Απά υὐ- 

αἱ! ιπδὶ ἰσδσωΐϊορ, ἱπρευπήίγ, διὰ δουίθηθβδο σοῦ ἢ οοηξες 
ΟἿ ΔΩΥ ᾿γροίμοείο, 825 Ὠδεὴ ὑεοϊοννεά οὐ τ. Ὑςεί, δον δ], 1 δρ- 
ῬΕΔΙΒ ἴο τ)6 ἰο ὕὉ6 ῬἩΏΟΙΪ ρτουπάΐεθα δηᾶ υηίθηδοϊε, απὰ ἰὼ Οδγιγ 
ἢ ἰ( ΟΥ̓ ΠΕΓ δηὰ δλγ τῆογε [οσιηϊάδοϊο αἰ δου ἰ68 (8 ἰΐ δϑοῖωδ ἴο 
τειῆονθ. [ἴ{ 5 ἱπιροϑαίὶα [ὉΓ Π16 ἱπ α νοίς ἴο δηίεγ δἰ ἵγρὲ ἰηϊο {δε 
φόίυτα οὗ [86 Ὦγροί πεοὶδ ἰῃ αὐεδιΐοο, οἵ γεδιίο ἔνο ἱπίογρεείδι! ο9 ἃ 
Ἄγε νι ἰΐ οὗ ιν [οονίηρ, νεγϑεθ. [πλυοί τπετεῖοεε οοβίεοι 
τη γθο} νεϊτ οὐδετνίηρ, (π8ῖ (που (με Ἰεαγπαά μεζϑθοῶβ σδ8ὸ δ0ρ- 

τί ἰἴ δὰ ρίεδθοά το ἵγεαΐῖ {πε νυἱεῦν οὗἩ [8 ρβεβδαρε Ὁ οἢ ἢδ8 
μβογῖο ργονα θα ἃ5 ἃ ΠηεῖῈ αϑρμπερίϊοη, γεῖ τπεῖγ πανν ἱΏδΟΓΥ 5 αἱ 

ἰοαϑὲ εημαϊέῳ ἀπ ἀαἰευπιρέϊοη, ὰ (πος ἴο ᾿ιρηϊτίοο {να νἱοίεπες αϑὲ 
ἐχίγεπ)α δίγαϊηΐος οὗ ἴδ δϑοῆϑε, δὶ ἰοσπυγίηρ οὗ {ππΞ ἐχργεθδοίουθ 
ὙὨΟἢ ἰϊ γραυΐγαβ, ἀπά Ὡς ἢ τὰν} Ὀ6 56θὴ 85 ψῈ δῃἴεγ ἰηΐο μασίἰςῦ- 
818) ἰϊ 8 οηδ δίαηαὶπρ ἐπίϊγεὶμ ἀραωτὶ, ννὨϊε (ἴδ δου ΟΗΪΥ Γεςεϊνοῦ 
ἐηιενργεϊδιίοω ἰδ διιρρογίοα Ὀγ ἴῃ δ ἰοημεπάϊ ; [ὉΥ ἐπ τἶνε ἰοττηβ 
δικὶ μὲ ΓΑΘΘΟΪΟΘῪ εαρίογοά, δηὸ ἴω να ἐὐίπ χε εἰσηϊβεά, 1 56 εἶνε 
δηδίοργ οἵ ϑογρίυτε δηά {ἰδ ἰδοουγ οὗ ἰμ8 σοκρεὶ ογείεαν ἰῃ 11 
ἴλνουγ. ΤΊνοϑα ἰεαγηε ρεγβοηβ ἴοο οἴη ἕυγρεῖ [δαὶ ἴῃ ἀξϑροηϑα- 
τἰοη οὗ (ἢε (οορεῖ νναβ, ἰὴ {86 τίη οὔ (ἢ Αροϑβί]εβ, αἰϑορείδεν οσίτα- 
ονγάδϊπατν, ουρεγπαίμταὶ, ἀπα πιϊγασμίοας, δὲ ἱπάοοὰ νὰ τπὴρϊ τεδ- 
ΒΟΏΔΕΪΥ εἐχρϑοὶ (πδὲ ἃ δγεῖεπ) ϑροϑηῖς ἰὼ νουῦίς διε ἃ σο ΚὈΓΥ πνοεαὶ 
τεβεπεγαίίοη τοι ϊὰ ὕὑθ, Απά, ἴο δάνεγί ἰο ἴδε τηεδηΐηρ οὗ ραγιΐου- 
ἴδ" νογάδ δῃὰ ρἤνγϑδοβ, ἰ ἰ οουἹὰ ὃς ρ»γουδά {παῖ σον δίῃ ἴοσγιμϑ (89 
χάρισμα) στετε Σπεσερίϊδέο οὗ ἐετίδἰ ἢ δεηδοϑ σοῃδίδιεηις τ ἢ δπ ἐχρὶλ- 
φπιδείου οὗ {Πεϑεὲ ἐοέει ἐπροπὶξ (5 186 γ ἰοετῃ {689} ΟΝ πδίαγαὶ ρῥτίπεῖ- 
Ῥίει, γεῖ ᾿ οὐυοῖ εἰκηἰθοαιοη8 ὉὈ6 ποῖ ΟὨἿ αἱ νασίδμοε νῊΒ 86 οϑα- 
ἰοχίὶ, (Π6 δοῦρα οὗ {6 Αροϑιϊς, δῃὰ 6 τσῆοϊα ἰδῶσουγ οὗ ἔνε οἶμες 
Ἐρίδι!εβ, ἰὰ 11 Ὀε ἴο ἢ. Ῥυγροβα ἴο δἀνοοδίθ (ἴθ. ἴωὲ ἴἴ δὲ 
τουιθεθεγεοῦ, ἴοο, [πδὶ δϑοῦιθ '᾿νεϊρῶϊ τηῦδὶ 6 δάτηίεά ἕο ὕο ἐυς ἴο 
δε ορὶπέου οὗ (δε Ῥυηϊπιίνε Οδικοῖ, ἴ τηεδ οὗ ἰἶν ὅγοϊ {δνθε σεη- 
ἴυτγίεθ, οὐ {86 δεῆϑε [0 ὃὉ6 δοουίδεά ἴο {6 ἐχρεριϑίου πδεὰ ὈΥ ἐδ 
Αροοίϊε ἷἰβ {ἐδ νυοΐα ραδεαβε, ΝΟῊ παῖ ορίδίου Ἰουθ Ὀἷγ 
ἴα ἐπε γον ἴῃ ἄνουν οὗ ἴῃς εοπεροπῖν ταοεϊοεά ἰηϊεγρτγεϊδοη. Αἴ το 
δαδιε τἰπ|6, ἴ οἴ αυἱΐς ἀἰορουδὰ ἴο δάπιϊξ {πε ἀξδὲομέξἑε! νὰ Ὦπνε ἴο 
δηοουηίοῦ ἴῃ ἀσιεϊταϊηίπα ἴδ 6 ἀχδοῖ ἱπιρογί, δὰ ἀοδηίΐηρς ἔδε ᾿δανΐε, 
οἵ {δ βενεσαὶ χαρίσματα. ἰρἀοεοὴ (μηγβοείοολ ἐνπιθε] ἔ ιἱεαυΐνο» 
σΆ}}γ δοκηον]) (8. γεῖ {Παγ ἰ8 ποῖ [186 1688 γεδϑυῃ .ἴο 80- 
Ῥοδο ἴπεπὶ σα ρεγηαΐιγα!. Αηὰ ὃ6 ἰΐ γτεπιστηθεγεά, παῖ ἐξ (ἢ ἴεγτης 

τ Αἰποηρ ἴϊα ἔενν Ἔχοερίοῃδ, Δ ὃδ τοοκοησὰ δοἢ]δυδηοσ, το 
ἐῃ ἷϑ [2χ. πηΪ ΓΙ δάπεογεν τὸ [06 σοι ον γαοεϊνϑα ἰηςεγρτοίδ- 
ὕση, νέο ἀδογῖδεβ ἴπε9ς οἰ δθ ἴο 16 δι ρμεγηβῖυγαι ᾿πἤθεησα οὗ (Ὡς 
Ηοῖν Βρίτίι. 

{1 Αηά αἀεοϊεαγ Ὀγ {πὸ σοπέετί, Ὀγ τοὶ ἴ τοδὶ (ππ ἐν πνεύς- 
ματι Θεοῦ λαλῶν, Ὀεϊννεοη ννϊοἢ δηᾶ (Π6 μγοϑεῶϊ ψογάδ ἴπογα ἰδ 
δυϊ θη] 4. οἶοδα Ἴσοπηοοίίΐοη, ἃ σοπηδοίίο νἰοῆ Ὧδλ8 Ὦδοῃ ΌΪγ 
νΡσϊπιεαὰ οαἱ Ὁ΄ (Π6 δηίίοηϊ ΟοπιληηδηίδίοΓθ. 
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εαιρ᾽ογοά διὸ δοβ οὗ [πο δυο 48 ἸΏΔΥ δϑῦῖὼ ἰὸ ἐωρὶγ ᾿υτάδη 
Ῥοννεῖβ, γοῖ {παῖ ἰδ πος δ 6}1 ἱποοιπδίϑίθης νυῖῖ}Β [26 ἱἰη(ογρεείδιίοη 
Ὁ Οἢ ϑυμρροθοβ ἔπει κι 5 οὗ (με ΗΟΪΥ ϑρίὶγὶϊ, βίποθ ἰῃ 41 διλοῖν οϑθϑδ 
16 οο-ορεταϊίοη οὗ ἴπ6 Βιιηδὴ ἐνεργουμένος ψυὶϊὰ ἴπ Ὠϊνίηὁ 
ἐνεργῶν ἰδ ηαυἷϊ6 δρτοοδθία ἴο ἴπ6 ΔηδίορΥ οὗ {ἰνπ Οοθρεοϊ ἐγεδίθε. 

ἴ, ἴο οἴ δὴν [ε86 οοποϊυοῖνα γαδδοοΐηρβ, (ες τπηοδὶ ᾿ηρμοείδης 
ἴθγλ σρεῦμα πιωδέ Ὀ6 ἰη(εγρεεϊεὰ οὗ ἰΠ6 Ηοὶψ ϑριγώ,  πηθδρ ἰη ("6 
Ῥεγδοναὶ 8686, εἷποις [[ΐδ 8 ἰΠ6 δδ)α δρϑθῶς τ Ηἰτὰ τνῆο ἴῃ 16 
δννο Ὠσχί δηῃ(Πει108] οἰδιιθθδ, Οὐ ῬαΓΆ] 6] δια, 15 -Ὁ]]οα Κύριος ἀνὰ 
Θεὸς. στε ἴ πιιϑῖ οὔδετνο, (δαὶ (μὲ οομδυηιηλίοα Οτοοίδη, Μαῦ- 
ἰαληά Ηἰπιβοῖξ, (μοιῖν πα ἰδ ἰΏ ρϑῆβγαὶ δυθῆςίεηγ ἱροἰ θὰ το ἱπηονα- 
(οι, γεῖ εσε δοϊκηον οάρεοθ (8ρ. Βονγϑῦ) ἴα ἀἰδιίποὶ πγοηϊίοη οὗ 
μα ἐλγδε Ῥέγϑονὲ οὗ ἐδε Ττὶπὶέν ἴῃ τΠ696 ἴἤΓθ6 νεῖϑεβ. Απά δνϑῆ 
θν. Ονεβ, ὁπ οἵ ἴδ ργεαίεοι ἱπηονείεγ οὗ ον Τοοϊορίολὶ ϑοβοοὶ, 
ὅῃοίο5 ἔν ϑϑῖὴθ διῃίβοίος, δηκὶ δδοίκβ υγῃαὶ δίσοηρεν ὑγοοῦ ννῈὲ οδῇ 
δπανα οὔ ("ε δ υϊπίέν οὗ ἐὴφ Ηοὶν Ολοει ὶ" Βαϊ ἰξ τηϊς ὕες (ἢ οαδ6, 
ἴν8 οδῃροὸΐζ πεν δαθημίϊηρ {6 ορεγαϊοοβ ρογίογιβμθα δηὰ ἔδλοι Κῖοϑ 
Ὀοοϊονγεὰ (ο ὃ6 δι ρεζηδίιγαὶ. 
Τα σουητηοη)γ γοοείνεά ἱπιεγρεείδιΐοη οὗ (686 νϑῦϑοδ 18 480 80} 

διιρρογίεὰ Ὁγ Βρ. ΜἰΙἀαϊείοη, ννῖο αἱ {Π6 βδγε ἰπλ6 ροϊπίβ ουοἱ Ὀοί(ὴἢ 
ἔἶν6 ρδσβϑοῃδ τυ οἵ ἴ86 Ηοὶγ αἰιοδί δρὰ Ἦϊΐδ ἰάθη υυΐῖἢ (ἢ6 οΟἴμον 
ἔννο ρεγβοῦδ οὗ 86 Τυϊηΐίγ, ἰο {πε ΓΟ ονίηρ ριγροθο. ““71μα ᾿ο0η- 
οἱυδίηρ᾽ οἶδυθα, ὁ ἐνεργών τὰ πάντα ἐν πᾶσι, τουδὶ ὈΕ ὑυπάογειοοῦ ὃ0 
ΘΡΡΙΪΟΔΌ]6 ἴο {π6 ΤὭγεθ Ῥεοίϑοηδ; οἱϑα (86 ἴνγο ργϑοεαΐηρ, νϑῦβοδ 
γα δὼ ἀείεοίϊἑνα, δορὰ ΟὨΪΥ ἴπα ἰαδῖ οοτορίεϊα, [( 5. 106 δδ:λ6 
ϑρέγιι -- το ἀοε8 ᾿Μαῖ} δὰ τῇ δδηια [τὰ --- 0 ἀοοα ννῃδὲὶ 
ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν τᾶσιν. Τα ρεγβοπαδγ οὗὨ [6 ϑρίτίς '8 αἰϑὸ 
Οἰεδεΐ δϑϑεγί θα νοῦ. 11]. νοι ἢς ἰδ δα! ὰ ἐο αἰφέγιδμέο σι ἀοοοτάλπῃ 
ἔο δὲὲ ρίεαφωτγο, νον ἰδ {π6 αἰ(ἰτῖθυῖς οί ΟὨἹΥ οὗ Ῥεγϑοη, θυΐ οἵ ἃ 
δδείης, νῆο ἐδ οἴωηίροίεης, Τῇ ϑρέγιι 8 {Πδγθ δαϊα 19 προσ πάντα 
ταῦτα, Ρίδίηγ οοιμργεπεηαΐηρ 4}} ἴππ τηϊγϑουϊουδ ῬΟΥΤΕΓΘ 61 Π}6- 
ταϊεὰ ἔτοηι 7 ἴο 11]. ἱποϊυδῖνε, δαιοηρ; τνῇοῖ ΔΓῈ χαρίσματα, βροκοι 
οὗ ἰη νοΐ. 4. δῃά ἐνεργήματα ἴῃ νεῖ. 6. Τα διακονίαι οὗ νεξ. ὅ. ΓΘ 
Ὡοῖ ἐχργϑεδὶν σωοηιομοα ; ὃιὲ 1 [πἰ8 ἴογχ γεϊδίς ὑγϊ ποι μα, δα ἰϊ 8 
δα! ἢν υπἀετοίοοά, ἴο (6 οὔδος οὗ ργεβοδίηρ, ἰξ νυν} Ὀ6 ἱροϊυὐφὰ ἰα 
8 δωυϊηογδίοα ορεξδίίοηδ οὗ {με ϑρίγίϊ; ἴον λόγοο σοφίας δὴ 
λόγος γνώσεως, νεξ. 8., ἃἴα {να 4118}1{}68 ὈῪ ἩΪϊμοῦ διακονέα 856 Γ6Π- 
ἀενε εἰδ͵οκοίουδ. 866 Αοίδ ὁ, 4. δὰ ποία δἱ Αείβ 6,1. [τ δρ- 
Ῥεδγβ, ἐμογείογθ, πὶ αὐ τ τηϊγδοιίουθ ρονγοῖθ πιοθηϊοησα 4, δ. 
8γ6, ἰῃ νοῦβϑα 1]. ἱπηριι δ ἴο (6 ἰηδυθηοε οἵ [ἢ ϑρὶνγῖῖ, τῆο ἰ8 ἴΠδ ΓΘ 
δορί ἐοἰεὶν ἰο ὉὈς ἴΠ6 οδῦθε οἵ εἴἶδοῖβ ἀθονο δονεγα νῦν ϑεοτ θα τὸ {πὸ 
ϑρὶγίε, τὸ 86 Δογά, δηὰ ἰο Θοά; ἀηᾶ οομδεηυθη! Υ ἰλαὶ ᾿ὰ ἰδ ἰάοῃϊί» 

ς θοὰ τυ) ἴα οὐδοῦ ἴνο Ῥογβοηδ.᾿" 

πὶ ον δοωοΐθὶο (ἢδ δηϊεωϊ ΤἨθοϊορ δ νεῖ οὗ ἴα ᾿προγίδηοε 
οὔ {π6 ργϑδβοηῖϊ ραββᾶρε ἴο {μ6 ἀοοίΓη6, ἰδ μἰαίῃ ἔγοιι {00 υπιοζοι 
οἰϊδιίουβ ἔγοια τποπὶ δἀἀοοὰ Ὦγ Ῥείαν. Ὠορτη. ΤὨεοΐορ, [..ὄ 4. 18, 8. 
ἃ 14,8. ἴη τῇς ἡυπιῦον οὗ ἴΠ686 την Ὀ6 8150 τοοκοησὰ Ῥμοῖ, ἀρ. 
(ξευϊμοη. 586. ἰδ νοῶ 1 ον Ὧ0 ΟὨ6 Ο [88 οοῃοίἀοτεά ἴΠ6 
διιῦὐεοι νυλεϊ πῆογο δΔΌΪ ἰγ. 



δ60 1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΕΑΡ. ΧΙ. 

ἪἾ πὶ ἐορεϊυκδο τἰνοϑα ἱπιγοποίονγ τειαδεῖκ ὈῪ οὐὔφρεενίηρ;, ὑκδὲ 
ἔν6 ρτεαῖ Μτ. ρος υπεηυϊνοσδ!ν δάπιῖῖς ἴμ6 χαρίσματα ἴο ἰδτε 
δεεη δυρεεηδίαγαι. “ΤΉΟΥ γοσε (68γ86 δε) δθονε δ᾽] ἢυπιβὴ μοννεσ. 
Μεα οἵ ιπειμδεῖνεβ οουμὶ ἀο ποιϊορ οὗ ΓΠδπ δἱ 41}, δυῖ ἰξ τᾶς 
Οοά, δὲ ιἴὸ Αμοδίὶε 16}1}5 5 πεσε, ννξο, ἴῃ 1Πϑε εἐχιγδογ βδεν σΗΐο 
οἵ τινε Ηοὶγ Οδοοι, ἀἰ δ|} ταὶ νγδϑ ἄοπα; ἐξ ννυᾶβ {6 εθξεος οὗ ἢμ 
ἑσισηφέ διε ορεγαιίου, 8 8.1. Ῥαὺυΐ δϑουγεθ τ.6 ἰὼ {πὶ ρδγα  εὶ μίδοε, 
Ῥῃὶ!. Φ, 13. [η νοι σπδρῖοσ, τεῦ. 8 δηὰ '4. νε δηά {ἶἰλς [6 Ῥ)- 
Βρρίδιο οἰοοὰ ἃ [πεἰ6 ἴω πεειὶ οὗ {πε δδλζγε δένίοε ννϑςῆ δι, Ῥαὺὶ δὸ 
δὲ ἰδγμε μεϑϑϑαϑ ἤεγε προ τε Οοτίηἰ ἰδῆ." 

Βυὶ το ρτοοσεεὰ ἴο ἀΐφοιιδο ἵμε ρθεβεθοίοσυ, διαιρέσεις δὰ χαρισμά- 
τῶν αἷσι, τ. δ. αἱ΄πὸ)͵ ἴεζε νλὲ ἤδνε δη εἰεμδηῖ τοοὰς οὗ ἐχργεβοίου 
ἔος διάφορα εἰσι χαρίσματα. ἴῃ τὸ δὲ αὐτο πνεῦμα νὰ δανε δὴ 
εἰἸἐρείολ! ἐπ ριεθοίοω ἴος, “" Ὀυϊ ἰξ ἰΦ οὨα διχὲ {ν8 βοῦς ϑρεεὶ Ὑ8Ὸ ἐδ 
ἔδο Ὀεσίοννον.". Εἰ τοδὶ Ὀ6 οδοεσυεὰ (δὲ χάρισμα ἰό ἃ ᾿νοεὰ Βενεζσ 
οοουττίηρ ἰῃ {6 ριγο Οἰδδείοϑὶ υυτίϊογο, ὅθ ἰπ ἴνα Οτεεὶς νεεεθαϑ9 
οὗ 6 Οἰά Τεριδιγθηῖ, Ὀυϊ νῶὸ (ἴ εοποεὶνθ) δὴ Αἰεχδούσιελη τροεὰ. 
ἵει ἰδ ἃ τογῦαὶϊ ὔουὴ ἰοσιηεὰ ἔγοιῃ τἢ6 ἰδεῖ μασιορὶθ, κεχάρισμαι, 
αι εἰρη βεβ ργορεσγίγ δὴν ἐλὶπε δεείοιυεὰ οὐ οοηξεττοά οὐ ΔΥ οὐς 
Ὀγ βτδοα δηὰ ανοιν, δηή δοίεϊν αἱ ("6 ροοὰ μίεδδυτε οὗ ἔπε ρίνες. 
Τί, (ἤδη, ἰΐ ἰδ Δρρὶο4Ὁ]6 ἴο ἴδε οΟἸ οὗ ἤλεῆ : τεὶῖ ἰξ νγδβϑ δἰ νυδῃ9 
επιρίογεά ὃὉγ (6 Νεὺνν Τεοίδιθδηὶ ἩΓΕ ΓΒ, κατ᾽ ἐξοχὴν ἴο ἀεηοίε τἢς 
εταεὶοι εἰ οΓ Οοή, ἴ εδ}.ὺ αἰώαψε, ἴον αἰ πουρ ἰὶ οοςονο δῦουϊ 
ἔουτίεοη (ἰηγεα, γεῖ ἰηναγίδοίὶν εἰἴ πε τοῦ Θεοῦ ἷὁΦ σα άἀεδά, ον ἰεῆ το ὃς 
τὐμἰτείοοα, οἵ εἶδε {π6 δυ γδεοῖ ἰδ οὗ δυοῖ! ἃ Ὡδίιιγε δὲ ἐφερίϊεϑ ἰδὲ 
{6 χάρισμα Ὠεοοεοῶδ ἂἱ ᾿εδεὶ ᾿πεάταίεἰψ ἔτοια σοά, οΥ ίγοπι πε ΗΟἷγ 
ΟΝνοεῖ. Ἴων ἰω οι. 1, 11. χάρισμα πνευματικὸν ἰ8 ἴοΣ χάρισμα 
ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ΤΊνΘ ΟἾΕΓ μαδεδρεθ γθογε τοῦ Θεοῦ ἀὐεβ κοί 
οοεσυν, δάενὶϊ οἵ δὴ δεν δχρίαῃδιίίοη ; δὲ [ἰε γοϑον 11} θὰ Ὀγ οου- 
φυϊιὶηρς ἴδηι; Ὡς ΠΘ ἸΔΔῪ τοδί οοην θη δ Ή ὁο ὃγ τιτηϊηρ 0 
δοὶι!, [χ. ἰῃ νοθοϑ. 6 πᾶτε (3 υεΣῪ δδ)6 σρρτηορμγίαἰίϊοι οὗ {με 
ἴεγ! ἐνέργημα ἰηῇα. 

Βυι ἰο , ἰῃ {8 βεχί οἴδιιϑε οὗ πο απ μειοδὶ οἰἑπεσΣ (ἔος 
συεὶν, 85 . οὔδεγνοθ, ἰΐ 185) νὰ ἴᾶνε διακονέας, ΝΟῊ ἴῃ ἴδε ἴῃ- 
ζεγρσοίλιίοη οἵ (ἰν 8 τνυγά {πε τπηοάθγτδ ἃσὰ ποῖ δρτοοὰ, Μοδῖ ἴανε 
ἰνβοοὰ ἴοο τιϊηυϊοὶν δὰ δογορυ!οῦ δ γ {6 δρδοσν ὑεΐνθεη τἰΐδ διὰ 
πο χαρίσματα δὲ ἐνεργήματα. ὙΠΕΥ ἐπίηϊς ἰὶ οἰκηΐβεα ἐεοοίεεἑαείἐ- 
εαἱ οἴΐοεε, τοὶ ρουϊαίηϊηρ, ἴο ἀσδοοηδ ΡΕΟΡΕΙΥ 80 οἰ, ὕαι Ῥγε- 

5 80 ΤΒεοὐογεῖ : ἔδειξε γὰρ πολλὰ μὲν καὶ διάφορα τὰ διδόμενα 
χαρίσματα, μέαν δὲ τούτων" πηγὴν. Αῃὰ 60 Ἰ ΕΟρ γίδοῖ, τνῆο (ἔτους 
(Βγγδουΐοαι ) δΌΪΥ μοϊῃῖδ ουὖἱ (6 οοῃῃδοίίου ἀηκὶ δοῦμε οὗ ἴδ τεῦρε 
ἴδυδ: Μετὰ τὸ δείξαι τὴν διαφορὰν τοῦ προφήτου καὶ τοῦ ψευδοκρο- 
ἦτον, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων φησὶν, ἵνα καὶ τοὺς ἐν τούτοις 
ἐστασιάδοντας διορθώσηται. Καὶ πρῶτον θεραπένει τὸν τὸ ἔλατ- 

τον χάρισμα λαβόντα καὶ διὰ τοῦτο ἀλγοῦντα. Τίνοε γὰρ ὅνοτεν 
ἀλγεῖς, ὅτι οὐκ ἔλαβεε ὅσον ὁτέρος; μὴ γὰρ ὀφειλὴ ἐστιν, ἀλλὰ 

άρισμα καὶ δωρεᾷ. “Ὥστε εὐχαρίστει, ὅτι οὐδὲν σοι ὀφείλων ὁ Θεὸς, 
ὅλον ἐδωκέ τι ἀλλὰ καὶ ὁ αὑτὸς ἐσγι δοτὴρ καὶ σοι κἀκείνῳ ὁ Θεὺς, 
οὗ γὰρ σοι μὲν ἄγγελος δέδωκεν, ἐκείνῳ δὲ ὁ Θεὺε' ἀλλὰ τὸ αὐτὸ 
Πνεῦμα ἀμφοτέροις. 
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Ὀγίοτβ δη4 Βίϑῃορθ. Τῇ ρτθαῖοῦ ρατί οὗ ἴπε γεοθηΐ (οτημηδηϊαίοῦβ 
Τεραγὰ (6 {Πδ6 ὑνογβ 88 δἰ ϊορεί ον ΒΥ ΟΠ ΠΟΙ ; δηά, ἴῃ βιιρροτί 
ΟΥ̓ (Πΐ8 ορίηΐοη, ΠΟΥ ἀρρδδὶ ἴο ἴΠ6 δῖ που οὗ ἴπ6 δηϊίεμς γε 
ΤἸηςογργοῖοιϑ. Ὑοῖ ἐΐθθβα ἀο ποῖ δήιηϊϊ τΠδιη ἴο 6 νεγῦα ἰσοδυνα- 
μοῦντα ἴῃ ἴΠα δαπιθ δ6η86 88 ἴῃοβα Οοιητηδηίδῖοτβ πιαϊηίαΐη. Τῆι 
Ῥῃοί. ἀρ. (ξευμηεδη. φαγβ ἵππον ἰσοδυναμεῖ, Ὀδσαυβε {πε ρ ξι5 ἰτηραΓγίεά 
Ὀγ {Π6 Βοίῃεν, ἴμ6 δοη, δηὰ ἴπ6 Ηοΐγ αδιοϑὲ ἂγὸ δαυδ]." ὙΠοΓα ἰ8 
ΠΟ ἀουδὲ Ὀυΐϊ παῖ {Π6Υ αγό, ἴΏ ΟἿδ6 Β6η56, ΒΥΏΟΠΥΙΊΟΙ8, 88 8} ᾿παϊ- 
οαἰϊηρ (6 οἱ οὐ αοα δηά ἰἢ6 ργδοαθ οὗ ἴπθ Ηο)ν ϑμ γί ; γεῖ ἐπ 
Βθεῖῃ υϑοὰ ννιἢ τϑίδγθησα (ὁ 16 νϑυΐυι!ϑ νἱδῖνθ ὈΠῸΘΥ τυ οἢ [056 
δἰἴϊδ σπᾶν Ὀ6 οοηδίἀογεα." ΤΠ βγθὲ νν}}} δ ΣΕΥ 41} (Π6 αἱ 8 οὗ ἴἘ8 
Βταρα ἐπηραγίοα ὈΥ ([ἢ6 τηραϊαίϊοη οὗὨ τῃ6 ΗοΪγ ϑρίγιῖ. ΑΒ ἴο [Π)6 86- 
οοπα, ὨΔΏΊΕΙΥ, διακονίαι, {116 81] υδίοῃ 8θοῖὴ8 ἴο ὃὕδ ἴπαΐ ροϊηϊεά ουἱ 
γ ὙΠοορἢγ]. δπὰ Ῥῃοῖ,, παπμοὶν, ἰμδὶ [τ ἴδ τηθαπῖ ἴο βυρρεβί (παῖ 
ἴΠπε86 δπαάουνηθηΐβ οαγτεαὰ νυνὶ (Πδπλ τῃ6 ΟὈ]!ραϊΐοη ἴο ἰαΟυΓ [ῸΓ 
1Π6 βρί ἰϊιὶ σοοά οὗ οἴῆοτβ, Τῇ ἐπέγα Ἔχργεββίοῃ, διαιρέσεις ἐνερ- 
γημάτων Ὠδο68 ποῖ οσοσλϑίοη ΔΥ ρογρίοχί(  τΠουρἢ ἴῃ χεσεηΐ Οοιη- 
Τηδηϊδίουβ, β0 Ε΄ γερδγαϊηρ (ἢ6 υ86ε οὗ [Π8 ἴδεγηι, δηα 118 οορσηδῖα 
ῬΟΓΒ Ἰη ἴῃ Οἰαφοὶοαὶ τυγίίεγβ, [86 ἰξ ἴο τωθδῃ βἰτρὶγ ὡογὰβ δρὰ 
ορεταΐξίοπθ. Βιαῖ 116 ἴγι!6 ἔογοα νγῶβ αἰβι: ποῖΪγ θη ὈΥ {116 διιϊθηΐ 
Οὐοπηπλοηϊδίοῦβ, ἐβρθο δ] ΤἼῆεοάοτγεῖ, τυ βοθα ννοσβ τα ἴἢ 688 : Ἔνερ- 
γήματα δὲ πάλιν ἐκάλεσε τὰ χαρίσματα, ὧς ὑπὸ τῆς Θείας ἐνεργού- 
μενα φύσεως. Αὐά 80 ΜΓ. Ἰεἶκο, 848 δῦονθϑ οἰΐειὶ. Τῇ ἐνεργήματα 
ὉπαουδθιεΟΪγ 84}1ἀ 65 ἴο (πε ἐπισατα ἐπιρι 86 ὁ} ἰδ ϑδρὶγὶξ. 

᾿γεῖβ. ἀρυν ΘΟ ραγΓοβ [ἷν. 422, 861, Νοη οἰπηΐα ηἰπηίγυτη εἰ δα ὨΪὲ 
ἀεήογθ. ἕο βεῖβ ἀπηΐθαὶ, νἱοίοτίϑ υἱἱ πθδοῖβ.Ό οι. 1]. 820, 
"“Αλλ᾽ οὗ πῶς ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισι δι 270. ἀλλ᾽ οὕπως 
ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι, ΓΑλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολε- 
μήϊα ἔργα, Αλλω δ᾽ ὀρχηστὸν, ἑτέρῳ κιθάραν καὶ ἀοιδὴν, "Αλλφ δ᾽ 
ἐν στήθεσσι τίϑει νόον εὐρνόπα Ζεὺς ἐσθλὸν. ΑτίΞϑ[ἰά, ΡΙαΐ, Ρ, 78. 
πάντα οὗ πᾶσιν οἱ θεοὶ διδόασιν. 

7. ἑκάστῳ δὲ δίδοται ---- συμφέρον, ““ Βιυιΐῖ ἴο οαςἢ ἴῃ 
ΑΓ Ιου αγ (Πα ΘνΘΓΥ ΟΠ 6) 18 ρσίνοῃ [18 πηδη6ϑἰδίϊοη 
οἵ (Π6 δριγῖ (1. 6. ἅγα ἱπηραγίβα (686 πηδηϊδβί ρῚ [18 
οὔ τη6 ϑρίγ}) ἔον πΠΠΠΠ|γ," 1. 6. ἔογ ἴΠ6 σοπηπηοη σοοά 
οὗ 41} {π6 ΟΒυγοῖ,, Δῃ 4 σοηβθαῦθηι νυ, ποῖ ἔοσ οβίθηίᾶ- 
ΕΟ, ΟΥ ἸΟΓΘ 5 Β8Κ6. Φανέρωσις τοῦ πνεύματος 15 ἴῸΓ 
Φανέρωσις τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος : Δ δίδοται 
ἢ Φφανέρωσις ἰβΒ ἴοΓ πεφανέρωται : οΓ, 48 Οατοῖ. οὉ- 
ΒΕΙΨΘΒ, Φανεροῦν 5]0}1Π65 (0 σίυε 50 [δι ΟἿΘ ΠΠΔΥ Ὀ6 
Β6θὴ ἴο ρῖνα, Πκ [6 ΗδΡ. ΓΙᾺ ἴῃ 76γ. 88, 6. ᾿Απὰ 

Φ 1 δὴ ρνδίβεὰ (ο Βηά (ἢ)]8 νίενν οὗ [Π6 δι ͵ εοῖ σοηῆγτηθα ὃγ (ἢΠ6 
ΔΌΓΠΟΥΙΥ οὗ {π6 ΔΊ ΠΟ Γ οὗἉ 411 Ιερ!τἰπλαΐθ ἰηἰογργείδίοη δηὰ {Π6 ῥμγίησθ 
οὗ Οοτηπιεηίαῖοτθ.Ό ὙΠΘΥ γα ([)6 8808) ὁνοπάτων διαφοραὶ μόνον, 
ἐπεὶ πράγματα τὰ αὐτὰ. 

ΝΟ]. ΥἹ- ῷ ο 
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Πα τθηογβ : “ οηιπὶ 400 δ᾽ Γ[18 508 Π| ὈΓΕΘΒΘΏ 181 
ἀφοϊεαγαί." 

8. Νον {6 Αροβίῖ8 ργοςθϑάϑβ ἴο ἰγϑαὶ ροσ μερισμὸν 
οη (ἢ ἀϊνεγδιίν οὔ {Π|686 ρἸ 8. 

8. ὦ μὲν γὰρ --- ἄλλῳ δὲ. “Το {{||8 15 ρίνθοῃ---ἴο 
ΔΠΟΙΠ6Γ ἢ 8 8οπΊ ἢ ὨΠΟΟΙΏΤΊΟΙ ἃροάοϑῖβ. ἊΑ5 ἴο 
τὴς ρίς ἴῃ ημιοβιίίοη, ἰδ 18 Ὄχοθθάϊηρ!ὶγ ἀπο, 1 
ποῦ ἱπηρΡοββι0 6, ἴο βεί{|6 {Π|6|Γ δχᾶςῖ ἱπηροτί ; δΔηά, 85 
ῬΑγδοιιϑ 8808, Π6ς ΠΊΪΓΙΠῚ ἸΘΏΟΓΑΓΙ ῬγΟρΓίἃ8 νΟΟῸΠῚ 
ἀἰβαγθηι 485, φυδγαπὶ γ6 5 ἀπι8:1ὴ08. ϑοιηοίπίηρ [45 
θδθη ἄοπο ἰονδγάβ (ἢς 1Ππ8ἰγαίοη οὗ (15 ΟὈΒΟΌΓΘ 
Ῥδβϑᾶρο, ἰῇ δὴ δας] θηΐ δεγηοῆ οἵ Βρ. Ἠοσγβίου, Νο. 
14. ΥΓ τρβροοῖ ἴο 6 λόγος σοφίας, Οἡ 118 ἴη- 
τογργοίδιίίοη τηοάθσῃ (οπιπιθηϊδίοτβ δἃ΄᾽6 ποί αυϊίε 
δργορά. Οὐ,οί. υηάἀογβίδηδβ ᾿ἰ οὗ (Π6 ΓΤΏΣΠΙ οὐ ““ 4α- 
ομἐέν οΥΓ Ῥγοποιιποῖη δ᾽ ιυοὶσ λέν δοηέθησοϑ, {κὸ τ 6 ῥγο- 
γνογὺ8 οὗ ϑοϊοιηοη :᾿ γοιβί., ΒοΖα, δῃε οἴἤοσβ, “ἃ 
κηοιυίεάσε οὗ αἰυΐπ πιψοίογιος :Ὁ οἴ 6 Γβ, “16 ασεξν 
ΟΓ ετρίαϊπὶπρ ἐδεηι." ἈΝ ΠΌΥ, ΠοςΚο, Ἰ)οάάν., δπά 

8ΔοΚη., υπαογϑίδηα Ὁ 1ἴ ““ ἐδδ τοϊδάοηι σὶυδη ἐο τὲ- 
υεαὶ ἐμε Οοερεὶ ἐο ἐδδ ιυονἰά :᾽᾽ δηὰ Κταιβα ψουϊά 
τορασγὰ τῃ6 λόγος 848 ρἰθοπαβίϊς, ἰῇ ᾿πλἰδίοη οὗ ἰἢς 
Ηοῦ. ὙΠ. 
Τῆδ λόγος γνώσεως 18 ὈΥ Βοπ6 (ἀκοὴ [0 τηθϑῃ 8ἃΠ 

μηἀονγδίαηαὶηρ 9ΓΓ πινδίογὶθδ, Ἔβρθοὶα! Υ ἴῃο86 οὗ {Π6 
ΟΙά Τοβίδιμεηϊ, βυςῇ 88 [Π6 οἰ Πρ οὗ τ1πΠ6 (ὐ δ 11168. 

Ποοάάν. γεραγαϑ8 1 ἃ8 ἃ ἰοῖνε ἄδρτγϑα οἵ ἴΠ6 σοφία. 
Βοβοϑηπι. (αἴϊοῦ Κτγαυβα δηὰ οἱ θοῦ) 1ῃπ8 ἜΧρ δ 1Π8 : 
“ Λόγος γνώσεως αἴ [Δου} {458 ρογβρί οἰ πάϊ, φαϊὰ ἀφεη- 
ἄμηι ἈΒρογηδηάυτηηὰδ ν᾿ ἀοαίαγ, ἢ. 6. ἀς ργαοέϊοο σε- 
ΠΘΥΘ ΟΙΏΠΪΠΟ ; λόγος σοφίας Δυΐϊθ) Ρ6Γ «ἰ5] ΠΟ ΪΟῺ]8 
ἰεσοηὶ εδϑὲ ἀθ ἐπεογεέϊοο σ'ΘΏΘΓΘ τηδρ 8, 4118 ἸΏ φεγῸ 
Ροίϊ5 4ιι3π| ἴῃ αφιὸ γϑοίοφμο νιἀθπάο νογβδίαγ, οἱ 
Ουτγοϑ δι: ᾿ηΔρ]8 δυΐ συρια δι] ἀϊδοθηαϊ 6, αἂςξ 
ογδάθηάα δρεγπαηάωφιμε 5ιηῖ, αᾶπ νἱγί 15 δι 10 58- 
Εἰ5έδοιι." Βιυιὲ δἰτηοϑὲ 411 [ἢ656 1 ογργθίδι! ἢ ἃγα 
᾿ΙΔ01]6 ἰο οὐ)]εεϊίΐοη. Τῇ ἰαβί 18 ἴοο Ὠυροιμοί!ςαὶ : 
Δηα ἰοαϑι οὗ 4}} σδη ἃ Ὀ6 δρργονϑά πδΐ λόγος ἰ8 ἴο ὃὈ6 
σοηϑίἀογοα 88 ρ]οηδβῖ!ς, 81η66 ἴῃ {Π6 ἔγϑῦ οἰδ86 ΠΟ γα 
Β6ΘΠ15 ἴ0 θ6 8η 8] }π8ῖοη ἴο {Π6 δτργδϑδίυ ΟΥ̓ ΟἸε᾿ 5 
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(Πουρ 8 ἰῺ Βρθθοῖ ὁγ ἴῃ ντηρ. Ὅροη {Π6 ψΠοΪΘ 
ΠΟ ΟΡΙ ΠΟ ΡΡΘΑΓΒ ἴο ἢδνθ 80 πηιοἢ οὗ ἐγ ἢ, 85 ψγ6}]} 
85 οὗ 53:0 |1ΟἹγ, 85 (δὲ οἵ ΟΠ γγϑοβῖ. δῃὰ {Π6 οἱϑὺγ 8ῃ- 
οεἰθῃξ (οιηιηρηϊΐδίογβ, δηά [ἢ 6 δο ἢ 145ἴ8, 0 σοι βίο σ 
(Π6 λόγος σοφίας ἃ8 τηοδηΐ οὔ ἰΠ056 ἀΐχ ἡ ἐπαοιυπιοη 8 
Ὀγ ψῇῃϊςοὴ δὲ, Ρείοσ, δι. δι], δ[. Φοῆη, δηά (ἢ6 οἵδ ὲ 
ΑΡροϑβί[εβ, ψεσ δῃδϑ] θὰ ἴο βνδηρθε (Π6 ψοι]ά : 
Ὥονν ἰδ686 Ιηο] ἀρὰ οί 1)έυΐπα «ευἱδάομε οὗ (88 
πρῆοδι Κιπα, δηὰ {π6 “αομίέν οὕ οοπιπιμηϊοαξίηρ ἐξ 
ἴον 1ῃ6 1ηϑἰγιοίοη οἱ οἴπθῦβ. Τῇ λόγος γνώσεως 
ΠΟΥ ἱπιογργοῖ οὔ 1ῃδῇ ἴσον Κιηά οἵ Ὠινίηθ 1ΠΠπ|πγ]- 
ὨδίΊΟη ἢ] οἢ ψ 88 ἱπηρατίοα ἴο [ῃΠ6 ρρηθγα! ΠΥ οὔ 086 
ΨὮ)Ο Δα ἃ βοιιπα Ἰυάρτηρηΐ δηα ἀποιυίοάσο οὗ ἀϊνὶη6 
{π]ηρ8, Ὀὰϊ σου]ὰ ποὶ ψ6}} ἐφασῖ [ἢ 6}, ΠΟΙ ἱιηραγῖ 
ν δι τπαν Καον. Εογ, 88 οὔβογνθβ ΤὭθορῇ., ἡ σοφία 
διδάσκει, σαφεία τις οὐσα, ὡς καὶ διασαφοῦσα τὰ κρυπτά. 
Τῆυ9 Βρ. Ηογβοῖὶν οχρ]δίηβ {Π6 τον 67) ευἰδάοηι, οἵ ἃ΄ 
ἰΔ]δηΐ οὗ ἀγραίΐϊηρ ἔγοιῃ [ἢ 6 ἡδίιγαὶ ργης 0165 οὗ γΓθᾶ- 
ΒΟΉ, [ὉΓ {Π6 σοην!οἰίΐοη δΔηα σοηνογβίοη οἵ ρῇ!]οβο- 
ῬὨοδ] τη 618: ““ (ῃ6 Ρτοροσ γι (4445 6) οὗ (ἢΘ 
ἈΡροβι168, γο ΨΈΓΘ ἴο σΑΓΓῪ [ἢ6 ρα {1Δ]Πρ8 οὗὨ 84]- 
νδίίοη ἰο ἀϊδίδηϊ ἠδίοηβ, διηοης ΜὨϊοΝ {1|π6 Ἰρὶ οὗ 
τονοδιίοη ἢδα δἰΐ ποῦ ΠΟΘΙ 8ΒῆΟη6, ΟΥ ἢᾷ, δί ᾿ἰϑϑϑῖ, 
ἴου ἃρθ8 θθθη δχίηρι θη6α," Τῆα τοογὰ οἷ ἔποιυ- 
ἰοάρσο Ὧδ6 Ἔχρίαἰηβ οἵ “τῆς ἰΔ]οηΐ οὗ Ποϊάϊηρ ἰραυηϑα 
ἀτρυτοθηΐβ ἔτοιῦ ἰῃ6 ΟΙἀ Ταβίδιηθηΐ, ἴο δίίθηοα (ἢ 6 
“εν5,, Βυΐ {Π18 β6θιῃη8 δὴ υἱίου! Υ πηΐουηάθά ἤγρο- 
{Π|6815, ἸπΠουσῇ ὈΥ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 ΠΟΡΕΪ. 

γεἰβ. (αἴϊτεγ 1 μος 6) Πᾶ8 Δρρ]ϊοα {Π6 σοφία ἴο {116 
“«Ἵροεέϊος ; ἰῃ 6 γνώσις ἴο {6 γορλοίδ; δηὰ τῆ πίστις 
ἴο [(η6 ἐεασΐεγ 8. 

Κιδιβθ οὔβεγνθϑ, ἰμαΐ (Π68 ρῇγαβεβ κατὰ τὸ αὐτὸ 
πνεῦμα, διὰ τοῦ πνεύματος, ἀπά ἐν τῷ πνέυματι 816 ΒΥ- 
ΠΟΥ ΟΙ8, δηἀ οηυϊναϊοηί ἴο: “ 16 ϑρι!τ ψογκοιῇῃ 
411 (656. [1{158 οὗ πηοΐα σοηβθάθθησθ, ἤοννανοῦ, [0 
δάνεγί ἴο {Π6 σατιδ6 οὗ [Π158 τοϊἐογαίίοπ οἵ ̓ ς ἢ 6 ο8}5 
ΒΥΠΟΒΥΙΟΙΒἘ ρἤγαβ68, ΒΟ ΟἾΓΥ8. Ὠϊηῖ5 88 (818 : 

Ἐ Νοῖ 60 βυποηγιηουϑ, πούνονεν, Ὀυϊ. μαι {ΠΕῪ ΤΥ δ6 ἀἰδιρουἱδῃεὰ, 
ἴῃ [86 ΤΔηΉΕΣ ϑυρρελίεα ὈΥ ἘΠεοάοτεῖ, διάφοροι μὲν οἱ κροννοὶ, μία 
δε πάντως πηγή. 

20 2 



δθ4 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ8, ΟΗΑΡ. ΧΙΙ. 

11 88 ἴον πηργοβϑβίηρ οἡ {ποῖγ πη 485 1Π6 σο-ορογδίϊου 
οὗ {πη6 Ποῖὶν ϑρὶνὶἐ τῇ 411 δηα ϑαςῇ οἵ {Π686 ρ!ϊ8, 50 
{πᾶὶ {πΠ086 ψοΟ ροββθβ86α {ῃ6 ΠΙΡΉΟΓ οθ5 τῖρϊ 6 
ἱπαυσοα ἰο ουϊίναῖα ὨυπΉ ΠΥ, 88 Κηονηρ ἴγοιι 
ψίοπι (ΠοΥ ΠοΙά ἐθι ; δηὰ {ἢ ο86 πο ροββθββϑά (86 
[6586 τηῖσιῃς Ὀ6 σοῃϑβοϊοί, ἢ οπὶ (ἢ6 σΟΠβοΙΟ 5} 688 
{παι (Π6 ρΙβ ψ γα 81} ἀδγινοά ἔγοιη (ἢ 6 βϑῖῃὴβ αἱνίῃςα 
ΒουΓΟοΘ. Οὗ κατὰ ἴὰ {6 δθῆβα ἧἤθγα διρίουθα, 
Κυρκα δάάιιςθβϑ ΠΊΔΏΥ δχϑιηρίθβϑΌ. ΤῸ πι|6 'ζ 566Π|8 
{πᾶ ψ Μ1Π} ποῖ Ἰηδάἀδαυδίο! Υ σεργαβθηΐ 41} {Π6 (ἤγοθ 
ῬΓΘΡΟΒΙΓΙΟΉΒ Π6ΓΘ τ1566. 

9. ἑτέρῳ δὲ πίστις. ΤὮ8 18 οχρίδιίηθα Ὁ Βρ. 
Ηουβίοεν οἷα ἀθρῖ δΔη4 δοσύγαου οἵ ιἱπεογβίϑησϊηρ 
ἴη {ῃΠ6 ρσοηθγδὶ βοοίηα οὗ (6 ΟΠ γιβιίδη γανα]δίοῃ, 
ἴον {Π6 ἱπιηρτονεοιηθηΐς 8πη4 οαὐϊβοδίίοη οἱ Ὀ6]θνορβ.᾿" 
Βιιῖ (ἢ18 βθθη8 ἴοο ἕδποϊι!. Μοβί σϑοθπέ ἔογοιρῃ 
᾿οιημηδηΐϊδίογα (Κα 1 ἴῖ0 πηϑδῆ, ποῖ διρεγπαίωγαὶ 
2αἰ, Ὀυΐϊ τπογοῖὶν ἃ πη βάμοεϊα, οτ ἤγπι ρου ϑιαδίον 
ΟΥ ἐλ. ηαἱ διισοο55 ΟΓ {πεῖν ρίοιι5 ἰαδοιγδ. ΖΤὴἠὶδ, ἢον- 
δνοσ, ψουϊὰ ποῖ ἤδνα γοαυϊγοά {ΠῸ Ποίν σλοεί. ΟΥὨ 
41} 1Π6 πηοάδγη (ὐοιηπηρηίδίογϑ, 1 88 ὈΘΘη Ὀα6βῖ οχ- 
ἀρονήντς Ὀγ Οτοί., νῆοβα ψογάβ δγα ([)686: “ἤϊαάες 
γἷς 1η16]}ΠρΡῚ ΠΓ Ὠοη 68 αἰ ἴῃ οἴη ὰ5 ΟἸἾ γι 3 η15 
Τα. ΓΙ Γ, 564 οἃ Ρ6Γ 48} 4118 ογααϊ ᾿θυπ ΡῸΓ 56 
ΔΙΙαυἱὰ πλῖγὶ νοὶ ἰα ἴδσοιο, υἱὐ ἰηΐγα 18, 2. Μαῖι. 17, 
40. Ηυς ροεγιίποί ροϊοβίδβ Πεηοη68 6) ]ςΙ θη]. δο- 
ἰοραὶ Πθι8 ος ριδιη απ ἀλγὸ δά} 8. οἱ θ6Π6 σοη- 
δογυνδίεβ ἤάθ, Μαγς. 16, 17. Αῃά 8ο  ΌΥυ, ᾿ν ἢο, 
ἤονονογ, νουϊα οὨΙΘΗ͂Υ υπάοτγϑίδηα Ὦγ ἰΐ ““ ἃ ρΡδοιι- 
ΠΠὰγ Πρ }86 δὲ σαπι6 Προη ἴἤθτὰ ἢ θη Δὴγ αἰ ῆου]ῖ 
ἴδί[οΓ 85 ἴο Ὀ6 ροΓογηγθα, ψὨ]οἢ Ἰην γάϊγ δββυγοά 
{Π6πὶ (δέ Οοα᾽ἶΒ Ρον ψ οι] «5881 {πϑῖ ἴπ (δ6 
Ρεογίογηδηςα οὗ 1. “ὙΠ ΘηςσΘ (σοπίϊπ65 ἢ 6) ἰζ 15 
οἴϊδθη πιθηςοηρά ἃ8 ἃ Ῥγερδγδΐογυ αἰβϑροβι(οη ἴο {Π6 
ΟΡ ΚΙΩΡ 83116}} τ γα ς 68, Δ Πα 18 ΒΟ] 6 11Π1]68 βιγ θα ἐς 
“αϊὴ οΓ ΘΟοά, Μαϊκ 11, 22., δοπηδίπηεβ ζαϊέλ εοἰέλοιιέ 
ἀοιιδέϊπσ, Μαῖῖ. 41, 21., δηα 80 11 88 ἃ ργ:-Γο 5106 
ἴο {Π6 σαϑίηρ, οὐὔὔ βίυογ ἄδν!5, ὙΝ 17, 20., 
δΔηὰ (ο {ῃ6 φηδιίηρ οἱ οὗ Ποδ]ηρ δηά ψοτζκίη 
γιϊγασίος; δΔῃὰ ἤδῆσθ Ῥουδρ8 1ἰ 15 ἔμαι ἴῃ {Π6 ἔο!- 



1 ΠΟΚΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΟΗΑΡ, ΧΙ]. δθδ 

Ιονίηρ δηππηοσγδίίοη οὐ (θη, νοσ. 28, 20, 80., να 
πη ἢο ᾿ῃϑηζοη οὗ 11. Απά 580 ])οάάκ. : ““Ζαϊίῆἦ, 
ἃ8 Δἢ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΓΥ οἰ, [ἢ {818 σΟΠΠΘΧΙΟΏ, τηυϑὶ ἴη 
1Π6 σαηθγαὶ 5 ΠΥ. ἃ ἤγη ρογβυδϑίοη οἵ θϑῖηρ σδ] δα 
οιῪό Ὀγν αοά, δῖ δὴν ραγιοιΐαγ {ἰπΊ6, ἴο ΡΘΓΙΌΓΙΩ 80Π16 
ΤΏΪΓΔΟ]6, δηιὶ ΔΟσοΓΙρΡῚΥ ροΐϊηρ ἀροιΐ ᾿ἃ ψΠ οι ΔΎ 
Β5ρ᾽ οἴοη οἵ ἔδασ, ἰῃ σοηδάδηϊ ἀδθρθηάθηςθ οὔ ἃ σου- 
Τοβροηάθηϊΐ ἀϊνίηα ἰηϊογροϑιτοη. "ἡ 850 «80 Μι. δῖδαβ : 
“«δυσἢ ἃ (ΠῚ 8ἃ8 σοι] τλᾶῖκα ἤθη δαυδὶ ἴο Δγ 6Χχ- 
ἰγδογάϊαγΥ Θχθυ!]οη ΠΟ ἢ ΟἸΓΟΙ ΒΔ 665 τ] }}} Σ6- 
αυΐτο, ψῃρίΠογ οὗ ἐθδομτηρ, οὗ εη ἀπ γηρ ρΡογβθουτςοη, 
οἵ ο]δοίίηρ' ἀδηοη8, ΟΥ ΔΩΥ οἰ οΓ," Μαῖίῖζ, 17, 20. 21, 
41]. Μδῖκ 1], 99. 1 (ον. 18, 2. .781π|68 ὅ, 16. 
ΤῊ Ἰηἰογργοίδιοη 15 πιισἢ σοηῇγπηθα Ὀγ (ΠγΥ5. 

δηὦ (Π6 Οτγροὶς (ὐοπιπηοηίαίοτβ. “1 18 ποΐ (5ᾶγ8 
ὝΠΘοΟΡὮΥ].) ἃ μαϊἑὴ 99 ἀοοέγῖπος, Ὀυϊ οὗ νπιϊγαοίο5." 
Αηά 80 Τμοοαοτγοῖ: “ Βγ 2αἰῇ ἰτἰῇῆ6 Αροβέϊβ [δῦ 
ἀοοϑ πού τηθδη (ἢδὲ ψ ΠΏ ΟΝ 18 ΠΟΠΊΠΠΟΠΪΥ 80 σ8|166], δι 
{πᾶἰ οὗὈἨ ψμϊοἢ ἢ6 ΒΟΥ Δἴ γ βᾶγβ, ἐὰν ἔχω πᾶσαν 
τὴν πίστιν, ὦστε ὄρη μεθιστάνειν.," 

9. ἄλλω δὲ χαρίσματα ἰαμάτων. [Ιη {Π6 ἱπίριΡτο- 
ἐαιϊοη οἵ (15 οἰδιιβα, [ἢοβο γθοθηΐ (οιηπηϑηΐαΐοι Ψ ἢ οῸ 
Ὁπάογβίδηἀ 811 {}}18 ρᾶββϑᾶρ οἵ παΐμγαὶ ϑηάοιυηιθηέδ, 
ΔΓ Ραΐ ἴο ρτγοδὶ ϑίγοιρηῖ8. Κγαῦβα ἀθίογϑ {Π6 σοῃβὶ- 
ἀογαιίίοη οὗ 1Ἢ ὁ ἃ βεραγαίθα Εχουνβιϑ. Ἐοβθημῃ. 
{ΠῚ} 19 10 ΟὨΪΥ Τοΐθιβ ἰο ἰῃοβ6 παέμγαἰ πιδα 8 νν ὨΙΟἢ 1} 6 
ΡΟ εε ΒΟ 6 {1Π168 866, 48 δΔηοϊηί!ησ (Π6 51. ψ ἢ 
οἱ. Βαυῖ ον, (ἤδη, σοτηθ5 ἴἴ ἴο θ6 δά 464 ἐν τῷ αὐτῷ 
πνεύματι ““ Βροδιι86 (88 γ58 Εοβθημ.) (ἢ 086 δηοϊηΐ- 
ἱηρ8 Ὅ6 ΓΟ ἀϊγθοίοα ἴο Ὀ6 ρΡεογίογιηθα τ πορηιΐηθ 7)0- 
πηὶ  Βιυϊΐ 886}} δῃ ΔΠΟΙ ΠΤ Πρ τσ θ6 ροτγίοσιημθα 
Ὀγ αην οπὸ “ὖο ᾿ιδά ποέ [18 χάρισμα ἰαμάτων. Δηά 
ψ|Ο σδῃ ΒΌΡρΡοΞβ6 (δῖ βιοἢ ἃ σοπῃραγδίνον ᾿ηβιρη- 
βοδηΐῖ οἷος ψου]ὰ Ὀ6 ἀδηοίεά ὈΥ [6 ΘΧΡΙΓΘΒββῖν 6 (6 Γη] 

ἃ δκδγο χϑην αἰ ΠΟ] ἰ66 ανα ὈΘΘῊ ὉΠ ΟΘΈβα ν᾽ γαϑεαά, Τὸ ΠπΊ6 
1ϊ βθθῖηϑ οἶδαν παῖ {πε [ηςγργεῖογβ αὔονθ δανοσγίοα [0 ἀϊὰ ποὶ τεραγά 
1818 (411 85 αοέμαϊ ἐν οαττυὶπρ ιοἱἐἦ ἐς ἐ 16 τοοτὶπρ οὗ πεϊγαςίοα, Ὀὰῖ Βα ἢ 
ἃ ἀϊνίηα ἔα (ἢ 45 τομαὶ δι βίοο ἔογ ἴἰπὸ ννουΚίηρ; οὗ πιίγβοϊεβ. Δηά 80 
ΟὨγγϑοϑΐῖ, πιειβίοοα (ἢ ραββϑᾶρθ. Ηδ γεπ)δικϑ (δὶ (ἢ}15 (δἰ (ἢ 15 [Π6 
4ποίδιεν ὁ νεϊγαοίος, '. 6. ἑοπὰς ἴο (μ6 ργοἀμοίίοη οὗ ἴθ π|. 



δοῦ 1 σΟΠΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΟΗΑΛΡ. ΧΙ. 

χάρισμα ἰαμάτων) Βοδίἀ65, γα ἤανο ποῖ ἐν ὀνόματι 
τοῦ Ἐλυρίου, Ὀυΐ ἐν τώ αὐτῷ πνεύματι, 1. 6. “" ὈΥ {Π| 88 π|6 
ἩοΪγ ϑρίγις (αὶ νογκοῖμ τΠ6 οἴποῦ ρι 5. γς 
τηϊδὲ Ἐπογοίογο γοῖδίη ἴῃς γεςοϊνεά ᾿πιογργείδίίοῃ, 
δηἀ υπῃάοτγβίδηα ἰΐ οὗὨἨὨ (Π6 "πὶγαομίοιια ἀεφαϊϊης οὗ 
ἀϊ568568. 

118 ΠΡ ΝΥ τοιηδγκοιὶ ὈὉγ Μδοκη., [Πδὲ [ἢ]5 στ 18 
ἐχρτγαββοα ἴῃ {πε ρίυγαὶ πυθογ, ἰο ἀδηοίο ἢ 6 νατγί οἰ 
οἵ ἀἰβθ8865 ἔῃδὲ ψνογο Πϑαὶβά. 
16 δησίεπί (᾿οπιπηοηἰδίογβ, νΘΓῪ 70] οἰ οὐ}, πιδίη- 

ἰδίη {Π δὲ (ἢ 8 ἢ88 γοίδγθησο δρεοίαίίῳ ἴο (Π6 “ΑἹ ροδέζες ; 
δηά, ἱπαάροά, 1 ἰ8 ἢοῖ εἶθαγ (Πδί 1 οχιοπάρά σπμοὐ 
Γαγίῃοῦ; δηκ 51}}} [688 (ῃδὲ αὐ {[Π686 ριῆὴβ 8ὅτὸ ἴο Ὀ6 
Βυρροβϑά ἰο ἢανβ δθθῃ σοτηπιιηϊςαίοα ἴο {Π6 (οτγίη- 
{πΠ|8η9. Ὦγτ, Μδοκη., ἰηἀοοά, ὕγρ68 [δῦ ᾿ῃ Μασγκ 16, 
28. (ταίθγ 17.), 1Π6 Ῥτοιηῖβα 18 τηδάβ ἴο ἴῃο86 ψἢο 
βείίθνθ.Ό Βυΐ 866 16 ῃοίθ οὔ [πδ΄ ρΡ8588ρῈ, ἔγοιι 
ἩΔΙΟὮ [ Μ{ΠῚ θ6 νοῦ δνίἀθπεὶ πᾶὶ ἰἢ6 πιστεύσασι 
{Π6Γ6 5 ΟὨΪγ ἴο ὑ6 υπάετγβίοοα οὗ ἔἢο86 τπηθητοησα δί 
{Π6 14{|} νϑγβ6, 1. 6. [16 ΑΡοβί[68, δῃηεὶ ρεγῆδρϑβ βοίῃὸ 
οὔ Π6 βθνθηῖν ας! ρ 5. 

10. ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων. Τῆδ ρῥἰιιγαὶ 18 
ἤογα ἴο Ὀ6 δοσοιπῖθα [ῸΓ οἡ ἴΠ6 838Π16 ῥγίηοῖρ᾽α 85 
1Π6 χαρίσματα ἰαμάτων Ἰιιὲ Ὀείογα. ἴπ τ86 1πίοτ- 
ρΡγοϊδτίοη οὗ {ἢ!5 χάρισμα, [68 (ὐοτητηθηίαίοΓβ ἄῦονα 
πηθηςΙοη θα ἀγὸ δρϑίηῃ ριυΐ ἴο ρ͵γοδὶ βίγεϊρηξί8. ΤΟΥ 
8Γ6 σοιῃρο!!ο ἰο δχρίδίϊη ἰὑ οὗ {π6 γασμίέν 9 »ετν- 
7οννεῖης ἐλπὶπρες αγάμοιδ, δὰ ὙΠ ἢ τοαῦϊγα στοαὶ 
ῬΟΥΘΓΒ : “ Δηἀ 8:16} (88 γ8 ἘΟΒ6Ή 1.) ἃ5 οι δεέενεά 
8Π6 δεοηιθά ἴο Ὀ6 Ὀογοηά ΠυπΊδη 80 ὴ ν͵. Βυΐ ψῆο 
δ βιρροβε {πὶ {πΠ6 Αροβιϊα σοι ϊὰ ἤανθ δηγρίογοά 
δυσὶ 8 βίγοῃρβ δχργεβϑδίοῃ ἰὼ ἀθηοίθ ἢ0 ποῦ ἰἤδῃ 
{η40 ]1ἴ ψόγθ, μούαναγ, (ὉΠ }ὙΥγ ἴο ψαϑίθ ΔΗΥ͂ ΠΊΟΓΕ 
ΜΟΓά8 οἢ βιις ἢ ἃ ὈΓΘΟΔΓΙΟΙΙ5 ὨγΥρΟΙ 6515. 
Τα ρστγοδῖαϑὲ ἀπο Ὑ σοηηθοίδα νι (ἢ 5 οἴλυβο, 

(δὰ {πδὶ οὗὁὨ ψ]Ἰσἢ {πε ἸηοΘΓΏ8 Θβραοίδ}} Υ σοπρ]δἰπ,) 
18. ἴο ἀϊδιϊηρηυ ϊϑῃ {Π6 ΘΧργθββϑίοη ἤθγα υὑβ6α, ἔγοπι {ἢ 6 
χαρίσματα ἰαμάτων; ἴο ταπῖιονα ΜὨϊοδ αἰ ΙΕ, 
Μδοκη. δάορίβ {πΠ8 ἀδβρϑγαίθ σοόιγβα οὗ 1ῃηἰογργοηρ 
[ἢ ἐνεργήματα δυνάμεων οἴ δὲ "6 ς 418 8 ἐπεοογ ἀὶηρ 



1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ8, (ΗΑΡ. ΧΙ. 5607 

οὗ τηῖγδο]68, οἵ ἃ σοηιηιμη σα ΐησ ἐο οἶδεν οὗ βρι γι τυ] 
ΡΟ ΘΓΒ: ἃ πηοϑὲ ὑῃῃοδγαὰ οὗ δχογίίοη οἱ ΡΟΥΘ [ῸΓ 
ΔΠΥ ΤΠ6Γ6 πηΔῃ, δΔηἀ αἰ ἱησοηβίϑίοης ΜῊ (6 ψογαϑ8 
οἵ ἐ6 Δροβίία δἰ πιβο δὲ νοῦ. 6. ψῆθγα Ὁ 15 8414 [ὁ 
06 Οοά ἐβαΐ ιυογκείξ αἰΐ ἔπ αἰΐ. 

Ὧν. ϑοάάγ. 8β8ᾶγ8, ““ἰἰ18 ἀπ σι] ἰο αΙΒΕΠηρ]5ἢ ({}18 
ἔγοτῃ [Π6 πίστις α5 δτρίαϊποα αἦουο." ὍΤτὰδ ; θυ Ποῖ 80 
οη ([)6 ᾿Ἰῃογργοίδιεοη ἡ ]οἢ ἢΔ8 Ὀ6θη ἄρονο δάορίοα. 
(ὥβθο {πε ποίβ.) 
Ὲ τοϑροοῖ οὸ ἐπα ἀϊδεϊηςίίοη Ὀαΐίμψθθη [ἢ 686 

ἐνεργήματα δυνάμεων Δα (Π6 ρτγοοράϊηρ χαρίσματα, 
τ 16 ἢ ᾿ΠΠΏΘΟΘΒΒΔΙῪ ΟΠ ΟΠ ΓὙ ἢ88 ὈδΘη οσοδϑίοηθα ΌὈΥ͂ 
ΒΌΡΡοϑίηρ; {Πδ6ῖ ἴο θ6, 88 1 ψογο, οοπέγααι δέϊηρσι δἠοά 
ἔγοπη δδοΐ οἰἤοθῦ; ψῇϊσοῃ {πον ἀγα πού. ΤΏΘΥ ΔΓΘ 
ἸΏΘΓΟΙΥ τηρηϊοποά σεραγαΐοίψ ; ἀπ [Π6 τηοβϑέ ργο θα Ὁ]6 
ἀϊϑιϊηοἰοη 15 [πδ΄ βιρραοβίθα ὈΥ δοϊαίον δηα Εβ010.8, 
δηᾷ δαορίεα ὃν ΥΒΙΓΌΥ ; παιηϑῖγ, (Π80 [Π6 ἜΟΧρτΘ8- 
ΒΙὁοῃ ἰῇ ΠΠΈΒΠΟΝ 18. ιϑεα κατ᾽ ἐξοχὴν, Δηα ἀδηοίεβ {ἢ 6 
ρον γ οἵ ψογκίηρ (Π6 γιοῦθ δα αογἰϊπαγΨ ταιγ 068. 
Τῆυ5 ΒΟΥ οχρίδίπβ Ὁ οὗ {πῃ ““ ἀοίϊηρ οὗὨ {π]ηρ8 
θεγοηά [ῃ86 σουγβα οἵ δίιιγθ, δηὰ ψγουρὶ ὈΥ δῇ 
16 ἀϊαΐα ἀϊν!η6 Ὠδηά ; βυςσἢ 88 {Π6 Βι}ρ 0] γιηρ ἃ ἀ6- 
δοιῖνα πηθηλῦ 6 γ, οὐ (ἢ6 Γαϊϑίησ (ἢ ἀθδα ; 4180 {Π6 
ουγηρ οἵ αἰβοᾶβθ8 ὈΥῪ ἃ βῃηδάονν ρϑβϑϑίησ ονϑῦ (ἢ6 
Ραϊθηΐ. δοίῃθ, 88 Ἰδοάαν., ψουϊὰ σοηῆπα {ἢ 15 ἴο 
(ῃ6 αἰδβροθϑδθοβϑίηρ οὗ ἀθιίοηβ. ὙΠ γ, ἢονανον, 
ΒΔΥ8 ἴ{ 18 ρΙαϊη} γ αἰϑ ρα θη6α Ποπι {Π|81 ρΙ αὖ Μαγκ 
7, 22. (ταῖῃθν Μαῖίί. 7, 22.), “"1 ογά, ἢανβ ΝῈ ποῖ 
ῬΓΟΡἢ 6:6 1 (ΠΥ δη]6, δηι ἴῃ (ΠΥ ΠπᾶπΊ6 οδϑῖ ουΐ 
ἄν! 5, Δη4 ἴῃ [ΠΥ ἢδπ6 ἀοη6 τῆδην ψοηάεγίι νοῦ κ8 ὃ" 
Βυΐ ἴῃ {πὲ ραβϑᾶρθ ἰἤθγα 18, ἴῃ ἴδοῖϊ, η0 βοΐ Ἃ18- 
{ἰπος!οη, 81ης8 δἰ δυνάμεις ἴῃ 676 18 (48 οἴ 6) Δη 61110815 
οἵ ἄλλας. Απά λόγο {μ6 σαβδίίηρ ουὐ οὗἁ ἀδ6ν1}8 την 
Ἀὲ ἱποίμαρα. 

Ι τυ ποΐ ομμἷί ἰο δάνοτγξ ἴο {Π6 ΟρΙπίοη οἵ 8]}} (ἢ 6 
Οτοοῖς (οιμμπηριηίζαῖοι8, δηά οὗ ὟΟτοῖί., μα (ἢ6 οχ- 
Ῥτοβϑίοη δοίοηρϑ ἴο {Π6 ψογκίηρ οὗ πηῖγβο6 8. ἔογ [ἢ 6 
Ῥυγροβα οὗ :πῆϊοςίηρ Ρυπὶϑῃτηθπὶ ὈΥ ἀἰἴβεαβ6 δηᾶ 
ἀδαίῃ ; 85 ἴῃ [ἢ6 οᾶ86 οἵ Απδηΐϊδϑ δηὰ ϑδαρρίϊγα, δηα 
οἵ ΕἸγηιββ, ὅς. Νοῦν, 1 ἃ οοπίγαασιϑεϊποίου ὝΘΙΘ 
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ἑπέοεηαεά ὉΥ τ Αροϑεῖε, {Π18 πγὶρῆς 6 [που ρῆξ ἴο Ὀ6 
ἢϊ8 τηοδηϊηρ; θυϊ 848 [δ 15 ποέ ἴῃ6 ο886, Δη4 85 {Π6 
ἱπ ογργοίδίίοη 18 ΝΘΓῪ ἢυροί θοαὶ δηἃ ῬὈΓΘΟΆΓΙΟΙΒ, 
1 15 ὈείίοΓ Ἰοῖ δίοπθ. Ὑοῖ, υπάοιυ ίθγ, τ 686 πηοβῖ 
Δϑ[οἢ 5Π1η᾽ ΕΧΔΙΠΊΡ [68 οὗ βυρογηδίαγαϊ ρόΟνοῦ πιυβί Ὀ6 
ἑποἰμα δα ἴῃ τ 6 σοι ργθ ἢ θηβῖνα οχργοββϑίοη ἐνεργήματα 
δυνάμεων. 

10. ἀλλώ δὲ προφητεία. Τῃ {6 Ιηἰεγργοίβιϊοη οὗ 
{18 ἴαγη), {π6 γοσθηΐ ἔογοίση ΤΠδοϊορίδη8 αν 6χ- 
σϑϑάϊηρ]ν Ἰαυοιγοά, Θβρθοῖα!ν Νοθββοὶς δηὰ Βοβθη., 
19. Ψῃοϑὸ βραοι διοη8, ἤονονογ, 1 σδηηοῖ 85Όγῖδα 
τηῦοὶ. να]6. 1 ΠΠΔΥ Ὀ6 Θαβιν Ππηλρίποα, (Πα τῆ 6 Ὺ 
᾿πίογρτγοῖ ᾿ζ οὗὨ ““ρῥυΌ]1οἷν ἑθδοιηρ [Π6 ἀοςίγίπ68 οὗ 
{6 Θοεμεῖ, οχρίαιηπρ (ἢ6 δογιρίιγοβ, δη Δρρ] γἱηρ 
{Π6 πὶ (ὁ {{|Ὲ α86 οὗἁ {Π|6]ῚΡ δυάίτοτβ." Βιυιΐξ {ἢ18 185 υτη- 
ἀουθίοα!γ ἰοο ᾿ἰπϊ6 ἃ 8 5686, ΘΕ ΘΟΙΔΙΥ 88 ἴδ ἀο68 
ηοῖ ΓΘΟΟΟρΡΏΪΖΘ ἔπ ορεογαίίοη οὗ (6 Ηοὶγ δρὶτίί. 1 
νου ὰ ΔΡΡΙΥ δοηηδ οἵ {18 σθῆβυγο ἴο τῃ6 ἰαθουγοὰ 
ἀεἤηϊτοι) οὗἁὨ δοῦ θι8., 1η ἢ15 [6Χ. : “Δσυ]188 Θχέγα- 
ογάϊ δια ἃ 60 σοηςθ888, απ ἀοςσίογο8 (ΓΙΈ 81 ἴῃ 
ΘοςἸ βιὰ δροβίο σᾶ, ργθ 11 βριγι 8. αἰν!ηὶ ᾿πηρυΐβυ, 
δὲ ἀοςρηάιιη), οοἰιοτδηάυπ),, οἵ σοηβοϊαη τ ἰῃ σοη- 
νη 0.5 580 Γ8 855 Σρορδηΐ, ΠΌγοβ Φαἀθοογι πὶ 58 ΟΓΟΒ 
οἵ ἱπργίπ}}8 γι! οἱηἷα Ν εἰ. Το5ι. ἄς Μαεββὶὰ Ἔχρ !οαῦθδηϊ, 
δογαπηᾳ6 ονθηίαπ) 51:0 {ΠΠ| 6 Ὶ οἵ ρορυΐατὶ πηοάο 46- 
τηοηβίγαυδηϊ." ΤΙ}5 18. {γι 16 85 ΓὯΓ 88 11 ροα8, θυϊ 
Β66 ΠΟ Γόϑβ0ῇ (0 ΒΊΡΡΟΒΘ6 ἰῃαϊ {Π6 τ.80.8] 56η86 ΟΥ̓ΤΠ6 
ψοΓγὰ τγᾶ8 ποῖ τηρδηΐ ἰο δ6 ἐποέμαάδα Ὀγ ἴῃ6 ΑΡοϑβί!ο, 
νὶξ. τ[Π6 ργααϊοίίοη οἵ ἔιΐαγα ὄνθηΐβ. Τὸ {[}}8 5686, 
Ἰηἀ664, (Ἰγγϑοβῖ. δηἀ (Π6 οἵδε ατγθοῖὶς Οοπηπγχοηϊδ- 
(ογβ σοηῇπα ἴἴ: δηά 8. σοῃῆγπγαίίοη οὗὨ {18 τῆν Ὀ6 
ἐουπᾷ τη 1ἢ6 ησχί οἴἶδιι86 διαιρέσεις πνευμάτων, ννῆϊοὶ 
566 Π}8 ἴ0 6 ἃϑϑοοϊδίθα ψ]Ὲἢ ([}15, 8 Ὀθδγηρ' ἃ βίγοηρ 
Δί Υ το 11. δε {Π|58 ἱπίαγργαίαίίοη ἀσδίδ]θα ἰη 
8η δἀιηΐγαῦϊα ποίθ οὗ ΚΥ̓ Πιῦγ. 

ἘΠ πανο, ἰηάοο, οἡ Οἴον οοζαδίοηϑ, ποίϊοθὰ ποὶν στηποῦ ἰἢς 
Αροϑί[6 8 δοουδβίοτῃρε ἰο ἴἤγονν βδιιο ἰἐδίς οὐ" πανιδε οὗ νἱγίι 68. δυὰ 
νἶσ68., ΟΥ πιδηίΐδὶ δηὰ 9} ͵ Γϊ[118] 40.8}1{165, ἑπίο φτοιρβ; δηὰ 8ῃ αἰΐδη- 
τίοη ἴο {Π1|8 νν]}}} οἴδῃ, 1 οοηςεῖνε, χυΐάς τ.5 ἰη τ ἸηἰοΓμγοίαιίοη οὗ 
δὴ Οὔϑουγε δὰ ἀἸΠοΟΪ ραδοασε, Τἤθυδ ΕΓ (Π6 λόγος σοφέας ἀπά 
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10. ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων. ΤῊΪ8 ἀο68 ηοΐ 
ΒΙΘΏΙΥ (45 Κταιβ Ἂχρί δίῃ) ““ [Δ ου]}148 αἰ} υἀ] Δηαὶ 
1η1οΓΡγοίεβ δ. δ. ἴῃ 86,6} {118 8118 ἀἸβογαρδηΐθβ," δυϊΐϊ 
τηυϑὲ ἀρηοία ἡαύμἐν οὐ αἰυΐηρ ἱπίο ἐδ ἡδανέ, δηὰ 
αἰσοογηὶηρ ἐδ βοογοέ ἀἰδροδιἑϊοης οὗ πιθθ. γε τ ΔῪ 
ΒΌΡΡΟΒΘ {ἰπαὐ (ἢ 8 18. Θβρθοῖδ!}ν τηθδηΐ οὗ ῃ086 086 
ΒΡΙΓΙ 5 1 νου] θα τπηοϑβὲ ἱπηροτίδηϊ ἴο ΚΠΟΥ͂ν, ΠΑΠΊΘΪΥ, 
ῬΙΟρΡΠοἴ8, δηά ἰθδοῆοῦβ, δΔηα Θοο] 6δἰαϑίϊοδὶ ΤΌ]ΟΓΒ: ἃ 
ἰδοῦ Ὑ ΠΙΡΉΪΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 51Π66 ΤΏΔΠΥ͂ ἀσοοῖν 8 ΘΓ 
δριοδα. ὅθ ῷ 2οἷ). 2,7. Ηρηςα {6 δάιηοηϊ(ίϊοη 
1ὴ 1 Ψοἢ. 4, 1. μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δο- 
κιμάϑετε τὰ πνεύματα. ΤῊϊ5 ἰρὶ ἴΔου Υ οὗὨ {π6 
Αροβίοϊϊς δρα ν8 νϑϑίβά, (ηο ἀουδί, ὈΥ (6 ψίβάοπι 
οἵ Οσοά,) 1ῃ (ἢο86 Ψῇο μά {Π6 ργοαίθϑί ΠΘΟΘβϑΙ(Υ ἔὺσ 
1, παπηοὶγ, (ῆ6 ΑΡροϑβε!68, Βιβῆορβ, Ῥαϑβίοιβ, δηὰ ρὸ- 
νΘΓΏΟΙΒ οὔ {πΠ6 ΟΒυγο. Οἷ {Π15 800)εοι (Π6 ποί68 οὗ 
ατοί., (ἀπο γ., δηἋἃ Θβρθοῖα! ν  ὺγ δηὰ Μδοκη., 
ΤΏΔΥ ΜΙ ἀνδηίαροα θ6 σοηδυ θα, 

10. ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσ- 
σών. Τένη τοίδτϑ (ο {Π6 υαγίοιδ Κιηά οὗ Τοηριι68. δ0 
Ο]ο85. ΑἹρογί. ἰδιότητα διαλεκτων. Απά 80 Ηδβυοῆ. 
δχρίδιη8 γένη ὈΥ διάφορα. ΤῊΐ8δ ἢγϑί οἰδιβ8 18 δν!]- 
ἀθηεγ ἰο "6. υπάογϑίοοά οὗὨ {8 δου { οὗ βρβδκιῃρ 
1Ώ τοηριιθ8 Ψ Ὠϊσἢ οὔ6 ἢ88 ΠΝ ῈΓ ἰδασηθά. Τὴθ ποχῖ 
οἴδυβα ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία ταΐετβ ἴο ἃ ΤἈσ 0] Υ οἰ ΟΒ 6 Ὺ 
σοπηοοίαα ΜΠ, [που ρ ἢ 1 σίου ἰο 1, ἀηἀ γαῖ βοιη6- 
{ἰπ1 68 ΒΟΆΓΟΘΙΥ 1688 56], παιηαῖν, (Π6 ἑπέογργϑέαξίοη 
07 ογεϊφη ἐοηρσιιος, ἈΠΘΊΠΘΙ ΘΧΡΓΘΒΒΘα ΟΓΑΪΪγ, ΟΥ ἴῃ 

Π6 λόγος γνώσεως ἴοτῃῃ οὔς ρ»τοῦρ. Πίστις δεετηβ ἰο θ6 ρ]δοοὰ 
ΔΙΟΠ6, 85 δείηρ ἃ Γιπαάδηγεηΐαὶ ργϊηςὶ ρα οὐ τι ςἢ 4}} (Π6 οἴοσ χα- 
ρίσματα “ετὰ ἔουπάεά, Τίιε χαρίσματα ἰαμάτων δηὰ (Π ἐνεργή- 
ματα δυνάμεων ἔοττα Δηοἴδον ᾿τουρ ; δηὰ 50, 1 {πίηκ, ἀο (8 προ- 
φητεία δηα (ἢ διακρίσεις πνευμάτων. Αῃὰ ΙΔ8}7 οοη!α ἐδ γένη 
γλωσσῶν ϑδιῃκχὶ (ἢ6 ἑρμηνεία γλωσσῶν. 

Τοΐβ γἢο]6 ραβϑᾶρα 18 ρ᾽δίην Δ᾽] ἀοα ἴο ἴῃ ἴῃ6 (οηῃβίϊϊ. Αροϑί. 
Ϊ,. 8. 6. 1. διάφορα γὰρ ἐστι τὰ τοῦ Θεοῦ χαρίσματα, παρ᾽ αὐτοῦ διὰ 
Χριστοῦ διδόμενα' καὶ σὺ μὲν εἴληφας τοῦτο᾽ ἐκεῖνος δὲ ἄλλο τι ἣ 
γὰρ λόγον σοφίας, ἣ γνώσεως, ἣ διακρίσεως πνευμάτων, ἣ πρόγνωσιν 
τῶν μελλόντων, ἣ λόγον διδακτικὸν, ἣ ἀνεξικακίαν, ἣ ἐγκράτειαν ἔν- 
γομον. Ἠρεῖθ ῸΣ διακρίσεις Μὰ8 Θν ἀαη}γν δάορίεἀ (ἢ6 γεδαΐηρ: 
διεκρίσεως, ΜΏΪΟἢ 18 Σου ἃ ̓ ἰΏ ΒΟ. σοοά Μϑ595., δῃά βοΐηβ Ὑεσβίοἢϑ 

. δῃὰ Βαΐδεγϑ, δῃὰ 18 αἷβο ζο ]ουσεὰ Ὀγ Ἱμευάοτεί. 
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γι ἰηρ, ἀπά ἢ τοηάογιηρ ἴῃ οπι ᾿ηΐο (ἢ νογηδουΐας 
ἰοῆχιιθ. Οη οί {Π686 48 οἶδι1865 {Π|6 γθδδγ ΠΙΔΥ͂, 
1} δΔἀνδηΐαρο, σοηβ} {Π6 1πδίγαυςίίνα ποίαθ8 οὗ [)γ. 
Μδοκη." 

11. πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ, ὅζε., “Νονν 4}} (ἢ 688 
(ἀϊνογβίτιθ8 οὗ ρι 15) {πὶ οηθ δηὰ (Π6 βαῖηθ ὥϑριγιξ 
ψογκοίῃ (πὰ {Ππ6), αἀϊν!ἀϊησ δηὰ ἀϊδίγθυϊίησ ἴο 
δδοῇ βαραγδίεὶϊυ [18 ον γι δ8, δοςογάϊηρ ἴο Ηἰ5 ον 
Βοοά ρΙδαϑιγο (δηἀ νῖϑ6 σου η86])." δϑαςῇ 18, 1 οοη- 
σαἶνθ, (Π6 ἔγι!6 8686 οὔ (ἢ ρ4888ρ6. 

- Ἅο δοποϊυάοβ τὰ (ἢ6 ἔο]]οννῖηρ νοΎῪ δεηδῖθ] ες ΓΕ αΥ8 : 
“«ϑιιοῦ νγεγα ἴπε βυρεγηδίυγαὶ χὶ 5. ἢ τ ἢ τἰἢ6 Βτεῖ ργεδοῦογβ 
δηὰ τυϊηΐδίοτ οὗ ἴῃς ροδρεὶ νρεσε εῃάοννὰ ; δηὰ ὃγ Ὑδοἢ πον εβεε- 
ἴυδ}}γ δηὰ δρεεϑ!!γ ἐβίδυ δη θα (Π6 ρΌΒρε] ἰῃ [ἢ τπιοβῖ ρΡορυΐϊουδ δπὰ 
εἰν} }2εὰ ρῥγονίποεβ οὗ (6 Ἐοπιδπ ετρίγε. Βυῖ ἴΠε56 γί σγετε 
ΘΙ ΔΙ ὨΘΟΘΒΕΆΓΥ ἔογς (Π6 υρξδιοϊαΐηρ οὗ (ἢ6 εἰυτοῦ. Ἐογ {δα 
Βτεδίοε ραγὶ οἵ ἴῃς βγαῖ ὑδϊϊενεγα Ὠδνίηρ δε ΟΥΡΊ ΔΙ πεῖ θη, 
ἍΕΓΕ υἱίογ}γ αεβίϊτυἰ6 οὗὨ 4}} δρίτιυδὶ ᾿ἀε885, δηὰ Ὠδὰ δυῖ νεῖ 
ἐπηρεγίδοϊ ῃοιϊοηβ υἵ πιογδὶ ἐν ; την οὗὨ (πεῖ ᾿εϊηρ' πιο οὗ Ὁ 
οἰ, {πεῖς υὐϊηὰθ νοῦ οΐ τηυοῇ οὐιναίοα ὈΥ εαἀυοσδιίοῃ. 
Ἐὲνν οὗ (δὶ ννεγα δοαυδηἰθὰ νυν ἴῃς βδδαογεὰ ὕὑοοκε οὔ ἴϊε 
ἴενβ. Απά, νἱτἢ γεερεοῖ ἴο {πὸ τυγτἰηρβ οὗ τῆς Αρμοκῖϊεβ ϑρὰ ἔνβῃ- 
κεἰ ϊδἴο, {ΠΟῪ τεῦ ποῖ ρυὈ] πε 1}}} ἃ ΘοπβίἀοΓΆΌ]ς (Ἰπ}6 δῖον πὰ- 
ΤΏΙ σὨιιτο ἢ 65 ννογ ρἰδυῖοα ᾿ἢ ὨΔΗΥ͂ σου Γ68 οὗ Αδὶὰ ἀαπὰ Ευ- 

. Τη {Πο86 οἰγουμηβίδησεθ, ἴΠ6 Κηον]οίσε οὗ ἰἢς φζοβρεὶ ψθϊο 
(6 Ὀγείπγεη ἀειϊνοα ἔγυπι ἴπ6 ἔδτν ρῬγοδοπίηρβ οὗ ἴῃς ἰηϑρίγεά 
το οι ογθ, σῇ (ΠΟΥ Ὠδα δη ορρογίπηϊ ἴο ἤδδγ, οου]ϊὰ ποῖ, αἱ 16 
Ὀερσίπηίηρ;, Ὀ6 εἰ εν δοσυγαῖε ΟΥ εχίθηβῖνα, Αηξ {πεγείογε, ἴο γε- 
τον ἰδαῖ ἀείεοῖ, {π6 σοηνοσίβ ἔγου ἰἀΟἸδίσΥ ᾿ψεγὸ ἔογιμεὰ ἰηίο 
οπυγοῖοδ, δη δρροϊηϊοα ἴο δϑϑεηπ)ῦϊα ἰορεῖποῦ ἴοσ {Πεῖὶγ τουΐυδ] Ἰη- 
δἰγιοῖίοι), δηὰ ἔον 6 )οἰηϊ ττογβ}}ὴρ οὗ Οοὰ. Αῃηά ἰδδί, ἰμῃγουρῇ ἱρ- 
ὨΟΓΏΠΟδ ΟΥ̓ ρῥΓο)ιιάΐοθ, πον πιὶρῃι ἤανα πὶ] οἠα δηοίδονγ, ἣν 5ρἷ- 
τὶ υ8] σἰ 8 γγεγα Ὀεβίοννεα οὐ ἃ πυιῦεγ οἵ ποῖ (ο τ ἴΠθπὶ ἴοῦ 
Ργοϑίαἴηρς πη τη6 ρυὈ]ο ψογβῃρ. Οἰδεγ οὔ ἴδ Πδὰ δῃ ἱπϑμίγα 0. 
νυ Ὠἰοῦ αυδ] ἔεὰ τπδαλ ἴον βρεακίηρ ἴο {πες οἀϊβοδιίοῃ, ἐχὶιογίαιίοη, 
δηὰ σοηνίοτί οὔ πε γεβῖ. Οἰεγβ ννεγὸ βιὰ ἰο Ἰεδὰ {Ππ| ἀενοιίίοη οὗ 
(6 σοηρτοραίίοη, Ὀγ δῇ ἱπϑρίγαιϊίου νοῦ ἐυγηδηεα (δῖ ἢ 
ΡΓΔΥΕΙΒ δηἀ ΠΥΠΊΏ5 ἴῸΓ ΡυὈ]]. υθ6. ΟΙἰδογβ, ΌΥ ἴδε οι οὗἉ ᾿πίογ- 
Ῥγεϊΐηρ ἔογείϊζῃ ἰοησυθθ, ἰγληδίαϊθα ἰηῖτο ἴδ σοιμμοῃ ἰδηριαροβ 
δΌΟἢ ραγίβϑ οὗ (6 πυγτἰηρβ οὗ Μοβεβ δηὰ ἴἢ6 ργορμῃεῖθ, 88 ψσεγα τεδὰ 
ἰπ {Ποὶγ ΡῈ Ὁ] ας τηθει!ρϑ; 85 αἷἰδο [ἢεΐ Ἔρί εἴ]εθ οὗ (ἢ6 Αροβί!εβ, δηά 
ἴΠπ ρΌβρεϊβ, δέϊ}γ {ποῪ ες μι] 156 ὰ. Αηὰ {Π686 οἱ 8 ὑσεσα οοτίξ- 
πυδά ἴη (6 σδυγοῖ {}}} (6 Κηον]οάρα οὗ ἴῃ6 ροβρεοὶ Ὀεσδῦης 80 
δεηεγαὶ διηοηρ ἴῃς αἰδοῖ μ]65, ἴπαι [ἢ6 Ἑοῃ τοῦ σου ὰ τρμο]ά ἰϊδεῖξ ὈγῪ 
ἔπε ὀχεσίίοη οὐ ἢ παίυγαὶ ἔΔοΌ {168 οὗἉ 115 πηθηθεγβ. Ἐμῆῇ. 4, 18." 

᾿νεῖβ. οὔβογνϑ: ““ Νοῖδ, ἤθη οἰάδθω ἰμβὶ, φυὶ ᾿ἰηρυΐβ Ἰοαιογείυγ, 
ἀαίυπι ἔμ866 116 ἸηἰΕΓργεῖδγι, δβεὰ αἰϊεσὶ, ὙἹὰς ᾿ηἴτα 80 ἃ 14. 18,1. 
Ζοἢ. 4,1 ἃ 47.᾿" 



1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗ͂ΛΡ, ΧΙ. δ71͵ 

11, καθὼς βούλεται, ““Πἰθότοὸ ἀγο γαῖ." “« ον (οὉ- 
β6γν 8 τοί.) ἢδ 15 ποῖ θουηά ἰο ρῖνα βιιο ἢ ἴο ΘνΘΓΥ 
0η6, ποὺ ἀϊά ἢ6 νοῦ ργογηῖβα [Π||8 ἴο Δ}Υ οὔδ ἰηάϊν!:- 
ἀυδῃγ. ΤΏΘΟρΙΥ]. Οὔβογνεβ ἢΟ γοιπδγ κα Ὀ]Ὺ {ἢ} 18 
Ῥᾶϑϑᾶρα βῆονψϑβ 6 ρονδγ οἵ Ηΐιη νῆο, ἃ8 αοά, ἐνερ- 
γεῖ ὡς βούλεται: ὅδὸ ὙνμθΥ. 

Διαιροῦν 15 ἃ ΝΟΧ ΡΓΘΟΡΏΔΗ5, ΠΡ] γίηρ Ὀοΐῃ ἀἰνἼϑ:οῃ 
864 ἀϊδιγιυζοἢ ; ἃ8 ἴῃ [|Κὲ 1δ, 12. 866 Ἠαβγοῆ. 
δηά [ἢ6 [,6χ. χρη. 

ἼΠα ἰδίᾳ 15 οἠχἰ τε ἴῃ βοηθ Μϑ5.; Ὀυΐ, 1 {πϊηκ, 
ἔγοπ ἴΠ6Γ6 δοοϊάθης,. ΤΠ τοδάϊηρ ἴδια ἰ5 ΘΗ ἘΠ |6ἀ ἴο 
Β016 δίΘηϊοη, δηὰ 18 σοηῆιτηρά ὃγ 1 (ον. 7. ἕκαστος 
τὸ ἴδιον χάρισμα ἔχει. ὅδ66 «80 15, 28 δὲ 88. 12, 11. 
Απὰ ἰδίᾳ οσσιιγβ 0 Ψῃθι6 οἶβα 1 (1Π6 Νὸνν Τοβίδ- 
ῃπηθηΐ. Ὗοι ἤοσθ ἰὑ β66π8 ἴο ὕῦ6 ΠρΘΟδββασυ, δηά 1 
ἸΏΔΥ ἤανα (ἢ6 βυδιιἀ!ἰοη οὗ μερίδι. ΤῊ]8 ΘΧΡΓΘ8- 
βίοη ΜΙ δημοσίᾳ σοΥΓΟΒρΟΠαΙηρ᾽ ἴο 10 18 ἔουηᾶ ἴῃ {Π6 
θεβί ατθοκ νυτγῖοσβ. Ἰδίᾳ ἀοεβ ποῖ οἴη οσοὺγ ΌΥ 
1561; δ [ἃ ἐσ γοιπά ἴῃ ΓΒαογά. 9, 18. 

12. ἔνογυ δάἀιηοηϊίοη πιϊῃθτῖο Ὀτοιρῆι Του ναγα [ἢ 6 
ΑΡροϑβιῖα πον Ὀ᾽Θηα5 ἰοροίθογ ἴῃ ἃ θΘδῸ 1} 81:1} 1Π{π|46 
κα μιν ἴτοπη (ἢ τηιιίααὶ ἀδροηάδηοθ οὗ νὩγιοῦβ ρᾶγίβ 
οὔ (ῃ6 Ὠυπηδη ὈΟΑΥ͂ ; δηά [ἢ15 ἢ6 τϑοοῃι 6448 ἴο [Π6 
ἱπηἰΔτΊοὴ οἵἁ (Π γβϑἐΔ 8, 80 (ἢδϊ ἃ8 ἴπΠ6 ὈΟαῪ σοηϑβ,8[8 
οὗ βϑνογδὶ τηϑιηῦο15 οὗ αἰἤδγοηϊ Κι 8 σοι! ηϊηρ ἴο 
118 Βρρογί, 80 βνθσυ ΟΠ γι βίϊδῃ οὐρῇϊ ἰο σοηϊιυυία, 
10 8 ψ8ΐ, ἴο [ἢ6 σοπηηηοη Ὀεπεοῆϊ οἵ {π6 ΟΠ το, 88 
1Π6 Ὀοὰγ οὗ (ἢ γίϑέ. (ορᾶγ οῃι. 12, 4. Ἐρ]). 4, 
45. ὅ, 80. (Κζτδιι86.) 

ΤῊϊ8 ἀραῖη ({{ΠἸ 6 ἀποίθηῦ (οιηπηθηΐδίογβ ΟὈβογνο) 
᾽5 τησδηΐ ἰο σοιηΐογὶ [ἢ056 ψῇο ἢδα γβοοθίνϑα (ἢ6 [6886 
σιῆβ. ΤΠΘ ῬΆ588668 8. Μ06}} ραγδρ!γαδθά Ὁγ ΤΠΘΟΡΉ. 
ἃ5 [Ὁ]Π]ον}8: “Ὥσπερ γὰρ τὸ σώμα καὶ ἕν ἐστι καὶ πολλὰ, 
διὰ τὸ μέλη ἔχειν: οὕτω καὶ τὰ μέλη καὶ πολλά εἶσι, καὶ 
ἐν, διὰ τὸ εἰς ἐν σώμα συντελεῖν. Ποῦ τοίνυν ἡ διαφορά ; 
ποῦ τὸ μεῖξον; ποὺ τὸ ἔλαττον; πάντα γὰρ ἐν ἐστιν. 

5 80 ἢοῃῃ. Οὐ. α. 8346. (εἰϊοὰ Ὀγ ὙΥεί8.) Ζεὺς αἴτιος, ὥστε δίδω- 
σιν ᾿Ανδράσιν ἀλφηστῇῆσιν, ὅπως ἐθέλησεν ἑκάστῳ. Οἀ. . 488. 
Ζεὺς αὑτὸς νέμει ὄλβον Ὀλύμπιος ἀνθρώποισι ἐσθλοῖς, ἠδὲ κάκοισιν, 
ὅπως ἐθέλησεν ἑκάστφ. 



δὅγῷᾷ 1 ΟΟΠΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

Οὕτως οὖν, φησι, καὶ ὁ Χριστὸς" τούτεστιν, ἡ τοῦ Χριστοῦ 
ἐκκλησία. ᾿Επεὶ γὰρ κεφαλὴ ἐστιν ὃ αυρόδ, τῆς ἐκ- 
κλησίας, οὕτω τὴν ἐκκλησίαν ανόμασεν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς. 
Καθάπερ γὰρ τὸ σώμα καὶ ἡ κεφαλὴ εἷς ἐστιν ἄνθρωπος, 
οὕτω καὶ τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸν Χριστὸν, ὡς σῶμα καὶ 
κεφαλὴν. ὅδ66 «30 ΤΠποοάογοῖ, ψἢο σοηοϊυά658 (ἢ : 
διδάσκει δὲ καὶ πῶς ἅπαντες οἱ πιστεύοντες ἕν προσαγο- 
ρευόμεθα σώμα. Τῇθ 8686 ΙΏΔΥ ὃὕ6 ἰἢι.8 ΕΧρΓΟ5βθά : 
“ ἘῸΓ 88 ([6 (Βυπι4η}) ὈΟΑῪ 158 οὔθ, δηά (γε) μαίῃ 
ΤΏΔΗΥ ΠΟΙ 6Γ8, δη 41} τη Ὁ Γ5 οὗὨ {Π18 οπα ὈΟΑΥ, 
ΤΏΔΏΥ 85 Π6ῪΥ ἃγθ, ἔογῃι θὰ 1 ὁπ6 δοάν, 80 8130 18 ( ἢγιβί 
δηΐ [19 ΟΠ το οηΘ." 

18. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάνπες εἰς ἐν σῶμα 
ἐβαπτίσθημεν. ΤἤοΓα 185 ἤογο πὸ ΠΠ||6 ναγιοῖγν ἴῃ 1ἢ6 
τολαΐϊηρβ οὐ Μδ5., ονἹηρ, 1ἴ βΒῃου!ἃ β66η), [0 50Π16 
ΤΩ ΙΒ ΡΡΓΟ θη βίο οὐ [6 86η86 οὔ {Π6 νϑῦβο, πη ψΠιοΝ, 
1 πηυϑὲ Ὀ6 σοηΐοβ86α, {Π6 πγοίδρἤοῦβ ἃγα βοηθῆ δῖ 
οὐβουνεῖνγ ἀδνοϊοροή. Τῇ αᾳιοβίίοη, ἤονανοσ, 15 
(18, ψι αὶ 18 {Π6 τίῖο τηοίδρίιογθ δῃᾶ {π6 οδ]δεοὶ 
οΟὔΠο Δ᾽] ϑἱοη. Τῆς δηςοίθηΐ, ἀπ ΘΑ Ὶ]Ὺ πιοάθσγη (οπι- 
τηοηίδίογβ τηδίηΐδίη (πὲ {Π6Γ6 18 δὴ 81] υδΐοῃ ἰο [6 
βδογαπηθη(8 οὗ θαρίϊ8π|, πὰ {Π6 δυρρογ οὔ (ἢ 6 1 ογά. 
“ γ δεοῖηρ ὈαριϊζΖοα (88Υ (867) ψα 8ἃΓ6 81} τηδάβ 
ΤῊΘΠΌ6Γ8 Οὗ τῆς ὈΟοαΥ οὗἱἩ (Πγῖϑῖ, δηά υπιο οὔ ἴο 
ΔΏΟΙΠΟΓ ὑηάογ πὶ τ 6 Ποδα - δηὰ (ἢϊ18, ἡ Ποῖ οσ πα 
ὯὈο ζ26ν8 ογ αδϑηι 65, Ὀοηά οἵ ἴγθο, γα ᾶἃΓ6 4} οὔθ ἴῃ 
ΟὨγιϑὲ, ψῆο ὈΥ ὑαρίϑηι ἤᾶνα Ὀ66η δαάπι 6 ἰηΐο ἢ 18 
ΟἸΠυτςοῖ ; δηὰ (ἢϊβ υπϊοη οὗ Οὐγϑ, Οη6 ΨῈ δηοίδθοτγ, 
15 (65 πα δηὰ ἀδοϊαγοα ΌὈΥ οὐγ σομηπιιηϊοη δὲ ἐδ ᾿ 
Τογὰ δ ἰΔ0]6, ψ ἢ] ἢ 8 ἤθγα σα] 64 α ἀγὲπλὶης ἵπίο οπὲ 
4ρὶνἱὲ : τοίοιτιηρ ἴο 6 βδοιδηηθηῖϊα! οΡ. ΒΥ ὑ8ρ- 
(ἰ8π| Ἧ6 ΔΓ6 8814 ΟΥ̓ Ο1}6 βρί γἷἰΐ ἰο Ὀ6 ὈαρεϊΖοά ᾿ῃἴο0 ΟὯΘ 
Ὀοάγ, δης, δὲ {6 1,ὐγά 8 δυρροῦ, δα βαιἃ ἴο ἀγιηῖκ 
Ἰηῖο οη6 β8ρ|Γ1.᾿ ΑἹ] {{}18 βθθι8 Ὡδίιγαὶ Θηουρῇ δηά 
τυοἷ 1η {Π6 8γ]6 οὗ {π6 Αροβι θ᾽ β σοῃηρδγίβοῃβ ; ὑυΐ 
{Π6 τϑοθηΐ ἐογοίρῃ (ὐοπηπιοηίδίογβ, 88 ΝΟθβ8., Κσϑιβα, 
Ἐοβθητ., δηα .[43Ρ15 (ράΓῖν ἔγοιῃ Ὗ οἰ8.᾽), τηδϊπίαϊη 

π' ΠΟ ΡΔΓΑΡὮΓΔΒ68: ““ ὕΓ δ'πγ8 ἤθη ὕηθτῃ ἰδηζιϊ) ΘΟΥρυδ, βεὰ 
ὍΠπ8 εἰΐαπι δηΐπ)β, Εμὶ!. 4, 4. εἰ νὶ5 δρ᾿γ[υ8 ποη ἰδηίυπι ἰῃ δρεοίεπι 
Ὧ08 γεάἀάδὶ ηἰϊίάοε εἰ ἰοίοδ, νεγὰη 86 ἰῇ 'μ685 σηδάι}1Δ9 ροῃείτοϊ, εἰ 
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{π8| 1 18 ἰο θ6 υηάοτβιοοῦ οἴ [πὸ ζοπηπγαη! αίίοη ὁ 
χαρίσματα ; 8ἃ8 ΔρΡΡραΑΙΓΒ ἴτοῃη Αςῖβ 1, ὅ. σοπιραγοά 
ΨΠ 2, 1 5644., 10, 45. 11,16. Απά ἴο {{1|8, Νοα8- 
56 10 {ἢ η|κ5, (Π6 ποτισθῆναι ΤΊΔΥ νΘγῪ ψ6}} Ὀ6 τοίδγγοά, 
βίῃσα [ἢ6 ποίίοῃ οὗ ροιρΐηρ οἰέ 18 ΔρΡΡΙΠςΔΌΪ]6 ἰο᾽ 8}} 
(αι Οοὐἀ [88 80 ἰαγρεῖὶν βεοϑίονε προ 18; ἃ8 8ρ- 
ΡῥΘδᾶγβ ἴτοῃ οηι. ὅ, 4. Αςἰβ 2, 14.., ἕγοπι ν ]οἢ 1ξ 15 
οἰθαν {Ππ4ἰ ποτίϑεσθαι, ἰο ἀτίη]κ, οΥ ἴο ὃ6 ἐγιδιοά ιοϊξῆ, 
ΤΩΔΥ θ6 80 τοοθίνθά. Λῃηᾶ 80 2Ζοῇ. 7, 87 ὃ. 89., σοπι- 
Ραγοὰ νὰ Αςίβ ὦ, 17. ΤὨϊΪ5, ᾿πά 66, 866 π)8 ρἶδυ- 
8510]6 Θηουσᾷ ; Ὀυΐ [ὑ Γααυ 68 ἕν πνεῦμα ἴἰο Ὀ6 τοδα ἰμ 
{6 ρίδςο οἔἉ εἷς ἕν πνεῦμα ; δη4, δον 4}], [6 σοπηρᾶ- 
ΓΊΒΟΩ 15 ΟΥ̓͂ ΠΟ 688 80 ἃρΐί, ΠΟΙ [ἢ 56 η{᾿πηθηΐ 860 
ΠΏρτθϑϑῖνθ. 1 ψόῦἹά, {ποι οίογο, γοίδ! ἢ [ἢ 6 σοπηηοι 
Ἰηςογργαοίδίοη, ἢ] ἢ 15. ΔΟΪΥ πχαϊηίδι θὰ δηά 1}1118- 
{ταϊθα ὈὉγ δομίθυβ. ἰη ἢ18 [6χ. 2, 671. 
1 ([Π6 νογάβ εἴτε δοῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροί 1 ψουϊά 

σΟΙΏΡΑΓΕ [ν. 1, 8. 5ἴη6 ἀἰβογίτηηθ ΠΡ 6 , δὴ βοῦν 
68861, Απά Τδιυογά. ὦ, 78. ἄλλος οὐδεὶς ἦν, οὖτε 
δούλος οὗτε ἐλεύθερος. 

14, 1δ, 16. καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἐστιν, ἐν μέλος, 
ἀλλὰ πολλά. ΤὨΪ5 18 ψ6]}] αχρίδιπϑά Ὀγ Τἢθοάογοῖ : 
Οὐδὲ γὰρ τὸ σῶμα ἁπλοῦν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐκ πόλλών μορίων 
συγκείμενον. 6 56η86 Τ]ΔΥῪ δ6 {{}}8 ΘΧΡΓΘΒ58Θα : “1 
18 Ποῖ ΟἹΘ ΘΙ Ρ 6 Γ, ποψονοῦ ἱπηρογίαηϊ; [Πδ{ σοηδ{1" 
(υἴ68 {Π6 Ὀοάγ, ὑεῖ 4}} ἰορείμογ." Αη δγριμπιοηΐ 

οτηηΐδ διιἱηηοί." πὰ «48ρὶ5 {Ππ||8: ““Μαυίυι8 ἀοθαῖ 6556 Δ ΪΠΠΟΓΌΙΩ 
β[πἀϊοτυμλαιδ σοηδθηϑ8 οἱ τη οἰδϑὶ πηᾶ σοηϑρί γαῖΐο ἢ ἤϑ Ομηηΐδ 1|18 
ἀοηδ ῥγοβοϊβουηίυν αὖ ἩΠῸ αμεοίοτο, οΟἸΪαῖα ϑυπῖ ἴῃ πηι οοπϑὲίλμτῃ, 
σοϊῃτηῦυηθο σοτητηοάιιηι, εἴ ΟΥἢ68 ΟἸηΐ 0 ΟἿ θ.1Δ[ὶ ἐπαπι δοοὶοέσέοηη 
οοποίϊυυηΐῖ. ἘρΉ. 4, 4." 

ἘΞ Ης ρΔΥΔΡΏΓΑΘΕ8 (ἢ6 νγογὰβ καὶ πάντες εἰς ἔν πνεῦμα ἐποτίσθημεν 
(5: “Νοδ Οἴγηῆδϑθ οἴΐδη) σοχωμιηὶ 110 υδῖ11 νἱδιὶ οἵ βδηριηΐβ 1 
ϑαοσὰ ζωπβ εἴ αχ ὑη0 οδἰΐοα Ὀἱθομί65 ομδίσ  ρίτηυ8, Π08 σΟηοογ 88 
δίυάεγα, δοβάθπι δηϊαλΐ 86 η58:.5 Πδθογο. Αηὰ δα (0.8 Ἔχρίδίηϑ : 
“« Ουειηδἀπηοάστα οηΐῃλ ποτήριον ἴῃ Ν, Τ. κατ᾽ ἐξοχὴν ἀ6 οαἶϊοθ) 
Ὀΐπο τορίείο, οσμ)ιι8 τδιι5 ἐδὲ ἱπ 5, (απά, ἴῃ Ν. Τ΄ υϑυγραίυ, υἵ δυρτα 
ἦϑια Ἵχβηρ 8 ἸΔομ οἷ8 ἀοουΐ, ἰἰα εἰΐαπι ποτέξεσθαι, ροίέμπι αοεοΐρεγε, 
Ῥοίατνὶ, κατ᾽ ἐξοχὴν ἀε ροΐι υἱπὶ ἐπ 8. (απά ΔΑΒ θοτὶ ἰπ Ἰοοο, υὐΐ ο(ϊδπὶ 
δαριϊεπιὶ ταρηζῖο ἔδοϊα εγαΐ δΌ δροβίοϊο, Ὠ66 ρῥγεθάϊοδῖα οοῃςγατι αὶ 
διδάεηϊ, δἀτηοάσπλ ργΟῦΔ Ὁ 116 δι." 



δὴ4 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

οἴθῃ τπδᾶὰθ υ86 οὗ ὈΥ ογδίοσγϑθ, ἴο οχοϊίθ στεδί Ὀοαϊεδ 
οἵ πηϑθῆ ἴο δηλ} δπὰ σοηςογα." 

Αἱ παρὰ τοῦτο [6 παρὰ 5Ιρη1ῆ65 »γορέεογ' ; 88 ποῖ 
υπηΐγοαυθηίν ἴῃ (Π6 ᾿αβὶ ψτίῖογβ Ὑἢι8 ΤὨμυσγά. 9, 
141. ἕκαστος παρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμελείαν οἵεται βλάψειν. 
8.6 Βαρ με]. γεῖβ. ἴθγθ δρίῪ σουρᾶσγοβ Ρ]οιη. 
Ἑπηρδὰ 8, 9, 4. πάντα δὲ τὰ ἐν ἐμοὶ ἐφιέται μὲν τὸ 
ἀγαθὸν, τυγχάνει δὲ κατὰ δύναμιν τὴν ἑαυτών ἕκαστα ---οὐ 
γὰρ τὰ ἴσα ἀπαιτεῖν δεῖ τοῖς μὴ ἴσοις, οὐδὲ γὰρ δακτύλῳ 
τὸ βλέπειν ἀλλὰ ὀφθαλμῷ τοῦτο, δακτύλῳ δὲ ἄλλο, τὸ 
εἶναι οἶμαι δακτύλω, καὶ τὸ αὐτοῦ ἔχειν. 

ΤῸ 18 ῥγοῦδῦϊθ ἐμαὶ (6 Αμροβι]8 μαὰ Πϑγα ἴῃ νῇενν 
[56 Αροϊορυο οὗ 2 53ορ, ν᾿ ῃϊοΐ) βθθιηβ ἰο να ὕθθη 
ἀογίνοα (᾿Λοροῖμ θοῦ 11} πηοβῖ ΟἿ 6 Γ8) ἴγοπι (ἢ6 1.481, 
{Ππδΐ ἜΟΥΟΣ ἔδγ ]6 δοιγοο οὗ 4165, {20 658, δια. 

17. εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμὸς, ποῦ ἡ ἀκοὴ; ἮρτΓΞα 
ἀκοὴ, ἐΐε ᾿εαγὶη δ, 18, ΌΥ ἃ πηθϊοηγτνυ οὗ τΠ6 δά)υηςὶ 
ἴον ἴα βυν]οοῖ, ρυΐ ἔογ (Π6 δαν; 88 ἴῃ Μδῖκ 7, 85. 
1 κα 7,1. 4 Τίηι. 4, 8. Αςἰβ 17, Φ0. δπά οἴϊθη [ἴῃ 
{Π6. ΟἸ]4881ς 4] ψειίθσβ. ὙΠ. τῆ6 βαεηξπηρηὶ ΝΥ εἰβίθϊη 
ΠΟΙΠΡΆΓΘΒ (υϊηί. 8, ὅ. δεά πραυδ οουΐοβ 6556 ἴοίο 
ἀνὰ μέρη γ6]}1ηΔ, Ὧ6 οσδοῖοσα 1:6] 8 8ι0πὶ ΟΥ̓ ΠΟΙ 

Γαδηΐ. 
18. νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς, ἄζε. “Βυΐ πον Οοἀ δαῖἢ ραςοά 

ἘΠ6 τπηϑιηθογβ οδοῇ οὗ ἰῃθπὶ 1 ἰῃ6 ὈΟΟΥῪ 85 1 ἢδίἢ 

Ὁ Τῆς Αροϊορυο ἰὼ [ἷνγ ὦ, 84. νν"}}] τε ἷγ Ὅς ΟΌΓ ἴο ἜΥΕΓΥ ΟὨς. 
Δ γνεγγ δἰαλίαγ δεηιἰτηδηὶ 6 οἰϊοὰ Ὀγ Ῥεἴδ. ἔγοπι 1 οηρίη. 8. 40. τῶν 
γὰρ μελῶν ἐν μὲν οὐδὲν τιμηθὲν ἀφ᾽ ὁτέρον τὸ ἀξιόλογον ἔχει" πάντα 
ἃ μετ᾽ ἀλλήλων ἐπληροῖ τέλειον σύστημα σωματοποιούμενα τῇ κοι- 

νωνίᾳ, καὶ ἔτι τῷ δεσμῷ τῆς ἁρμονίας περικλειόμενα. φέῤμθάι δἶβο 
γεΐετα ἴο Ὠίοηγο. δ]. 6, 86. ϑεηθοδ ἐδ [γὰ, 9, 8]. Αυγ. Υἱεῖ. 18. 
Μαχίη. Τγν. (τείεγγεά ἰο Ὀγ Ἐοδβεησω. δηὰ Βυ}Κ]6γ) ΠἸ]υκιγαῖεα ἴῃε 
ἘΕΟΘΘΘΙΥ ΟΥ̓ [6 Ε586 πιο θεῖα οὗ (ἢ ὈΟΑΥ μοὶ τὶς γὶεϊαϊηρ ἴο {πε 

ἘΓ, δηἀ 4}} οο- ορεγβδίί ηρ; (οῦ πγυῖυδ)] δυρροτὶ ἴἢτι8 : ““ΤΏς νγθο]ε 
δ ἰὼ ροοὰ Ρ]ΠρΡὨϊ, τυ} 6 Ἔν ΤῪ ματῖ οὗ ἰἴ ΡΟΣ ΟῚ 115 ΡΕσΌΠΆΓ 

οὔϊες ἴῃ ὈΔΠ ΔΗ οὗ (Π6 τυῆοΐθ ; (ἢ ἴδεϊ σΆΓΤΥ, ἴῃς ἤδηα 5 τοί, τἢ6 
Φγ6δ5 866, [1:6 ΘΆΓΒ ὮΟΆΓ, δηἀ 50 οἱ : ὃθυϊ δδουϊὰ νὰ ἤδτο ἃ ἴδ 0]6 [εἰ 
Ὡς, ἱπαὶ (ἢε δεῖ οΥ ἴδε ἰδεῖ δὰ αυλττεῖϊοα στ τὴς τοδῖ, δηὰ γὸ- 
ἔπδοα ΔῊ ᾿ΟΩΡῈΓ ἴο ἀο πεῖν οὔἶος, ἤονν ἀο τς τπἰπἶς [ἢ δίοΥΥ που]ά 
οἷοδα, Ὀυΐϊ ἰῃ (ἢ6 ἀδαίῃ οὗ ἴδ πβδη." 1 "που]ὰ δα δὴ δρροδίϊα ρ855- 
δαρὸ ἤτοι Ρ]υϊ. Αταΐῖ. 24. καὶ κάθαπερ τὰ μέρη τοῦ σώματος δῶντα 
καὶ συμπνέοντα διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλα συμφνΐαν, ὅταν ἀποσπασθῇ καὶ 
γένηται χωρὶς; ἀτροφεῖ καὶ σήτεται. 
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ῬΗ]οαβϑᾶ πἰμ," 1. 6. ἰὴ (Παὲ 5ἰυδεϊοη, ογᾶοι, δηά Ρίαςο, 
δηά ἴογ (ῃαΐ οἴηήοα (παὶ 1 88 ρ]θαβθά ἤϊη. ἴΕθετο 
15. [Ὸγ διέθετο. Νυνὶ 88 {Π6 βΒ6ῆ86 οὗ, ““θυΐ 48 [Βίηρβ 
αν Ὀ6θη ον," ἰ. 6. [ἢ γορυϊδίεά. 

19. εἰ δὲ ἦν, Χο. “Βαϊ 1 {Π6 τη ρ Γ8 ΟΓΘ ΟἿΘ 
ΤΏΘΙΡοΙ, ίοσα ψουϊά δ6 {Π6 Ὀοΐᾶν ν᾽ 1. 6. {ῇθγ6 
ψουΪα 6 πο δοάψ; }ιι8ῖ 88 ἃ 51ηρ76 σοἰΐορα σψου]ά ποΐ 

ΤΏΔΚΟ δὴ υηϊνοιϑιγ. Τδοοάοτγαὶ οὔβοινοβ {πᾶΐ {Π6 
ΟἿΘ ΠΩΘΙΏ ΘΓ ψουϊὰ Ὀ6 ι.361688, Ὀοϊηρ ἀσϑιιὰὲ6 οὗ {ἢ 6 
Παῖρ οἵ ἴπ6 γοϑὲ. [{ πηυβῖ, μονθνογ, δ6 γειηθιηθογοα, 
(Π4ι (Π6 ψίοϊα τηοάς οἵὗὨ 1]]5ἰγαςοἢ ἢ ΘΓΘ 15 ρορυϊδγ, 
δΔηὰ πηιιϑΐ ποῖ, {παγοίογθ, Ὀ86 ἰοο πηυοΐ ργοβϑϑθή, οὗ 
Τοῆηθά ὕροη. οβ. σοιηρᾶγοβ (Ἰς. ΟΕῇς. 8. δὶ απ 
αυοάαμ τποπὶῦταπι βθηϑὰπὶ ἤσης Παρογαοῖ, αὐ ΡΟΒ86 
Ρυϊαγοῖ 86 νδΐοθγθ, 81 Ῥγοσχὶηλὶ πο Ὁ ΓΙ να]οιϊπαΐηδη δά 
86 ἰγδάυχίβ8εῖ, ἀΘὈ1Π118Ὁ] οἱ ᾿πίοσιγα ἰοϊ ἢ σΟΓΡ8 Ὠ6- 
(6886 6586, 

20. νῦν δὲ πολλὰ μεν μέλη, ἕν δὲ σώμα. “Βυΐ 85 
οὐ ἰἰα8 θοθὴ ρίθαβϑή ποιυ, ἔλιι8, ἴἰο ογάοδσ," ὅτε. 
566 Ερῆ. 4, 16. (οἱ. 2. 19 ὃς 21. Κταιβθ σοπράγοβ 
ΡΙαῖο ἀθ Τ,6ρ. 10. μέρος μὲν γὰρ ἕνεκα ὅλου, καὶ οὐκ 
ὅλον ἕνεκεν μέρους κατεργάϑεται. 

21. οὐ δυνάται δὲ ὀφθαλμὸς --- οὐκ ἔχω. ΑΠοίδΠΟΥ ἴδ- 
ΤΩΪΠΤ δηὰ δρί 1ΠΠ8ἰγδίίοη ἀογινοα ἴτοῖὰ (ἢ6 8816 
Τοοίδρἢογ. Οὐ δύναται ἢθΓΘ, 88 οἴδη, 5Ιρη:Η68, “ ςΔῃ- 
Ποῖ, σοηβἰβίθηἷγ ΨΙ ἢ ἋΟΥ δηα ρῥγοργι θῖν," 1. 6. 
ηιμδέ, Δα οὐνσἠξ ποί. ΜΔΏΥ ΘΧΘΙΉΡΪΘ6Β ΠΠΔῪ Ὧδ6 866} ἴῃ 
ΘΟ δι. χ. ὙΠ τἀπὸ δοπίπιοηΐ ΑὟ οἰβίθιη σοιη- 
Ρᾶγοβ ΡΙοίη. Επηθδα 4., 4,, 86. ποικιλώτατον γὰρ τὸ 
πᾶν καὶ δυνάμεις ἄπειροι καὶ ποικίλαι, οἷον δὲ φασι καὶ 
ἐπὶ ἀνθρώπου, ἄλλην ΜῈ δύναμιν ὀφθαλμὸν, καὶ ὁσὸν τόδε, 

ποδὶ δ᾽ ἄλλην, χειρὸς μὲν τοδὶ καὶ δακτύλου τὸ ποδὸς, καὶ 
οὐδὲν μέρος εἶναι, ὃ μὴ ἔχει, καὶ οὐ τὴν αὐτὴν δὲ ἔχει. 

φῷ͵ ἀλλὰ πολλῴ μάᾶλλον---ἀναγκαῖά ἐστι. ᾿ΓΠΘοΟρἢγ- 
Ἰαςὲ ψ6}1} ἰγβοθβ {8 8οορβ οἱ 18 ραββᾶρα ἰδι8: Νῦν 
δείκνυσιν ὅτι καὶ χρειώδη καὶ ἀναγκαῖά εἶσι τὰ δοκοῦντα 
ἐλάττονα" δοκοῦσι γὰρ ἔλάττονα, οὐκ εἶσι δὲ. 
Τῇ ἔογοθ οὗ 6 πολλῴ μᾶλλον, Δηα {Π6 ἰυγη οὗὨ 

1ῃ6 βθπίθποθ 8 ΨΜ62]}} 1]υϑιγαίοα ΒΥ δθηρ, τη [ἢ 6 
[Ὁ] ον ηρ ρΡαγαργα86 : “ Νοι ἰδηΐυτ ἢος νογυτ ΠΟΙ 
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δβί, υἱ πο γα 40:85 ΠΠΪΠ115 ΘΧΙΒΕἸΠΊΔΠΓΙΓ ρΓαρΞί 12 
ὨΟῊ 581η0 ΠΟΟΘββϑΓ8, 564 οἰἶδπὶ πηυΐΐο Πη4Ρ15 βιιηΐ Π6- 
οοϑβαγίϑ αιὰπὶ 4185 Ἔχ βιϊ ΠΠΔΏΓῸΓ Ὀγβοβί Π1551π|8, νοΓ- 
υἱ: οδυββᾶ, φιυοΐ οουϊοθ ἰπΐογ τα γα ΡΓεοϑί Δ ΠΕ, 
οἵ ἰδιῆθη ροήοχ πηλρὶβ 65ῖ μθοθβϑαγὶ8 αἰὰπιὶ Οσυ 0.5} 
Οπ {π6 βθηβ6 οὗ ἀσθενέστερα ἰῇ Γ6 88 ὈΘΟῚ ϑΟΠΊ6 
ἀουδέ ταϊδοὰ. Μδηγ, Κοορίηρ οεἶοβα ἰο {6 [ἰτογαὶ 
Β6 86, Ἔχρίδίη 1{ οὗ (ἢ 6 ἐγψε5, νν ἰσἢ {που ρἢ 5π|8}} δπὰ 
Ὑ6ΆΚ, γαῖ 8Γ6 ΝΟΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ : δη ὈγῪ {Π6 ἀτιμότερα 
δηΐ ἀσχήμονα [Π6Υ υπήοτοίδηα τς γεεέ. ““ ΕοὸΥ (88 γ58 
ἹΤΠδορηγίαςί, ψῆο ἀοία:}8 {Π|8 Ἰηϊογργαίδι θη) ψ6 
(Κα δβρεοΐδὶ σϑγὰ οἵ {Π6 εὐθ8, ἃ5 θοῖηρ θὰ Κ [530 
1Π6 Ῥπαἰπηϑῖ, “Κοορ τὴδ 85 [68 δρρίε οἵ δὴ δγε.᾿» 
Ἐὼ|1.]; δηὰ {π6 ἔξοϊ γε σονϑὺ 8ηά ρσυδγὰ νίτῃ 6βρε- 
οἶα! οᾶγα, 88 θθῖηρ οχροβϑά ἴο ᾿η)υγυ." Αηά 50 οὔΓ 
Ἐπρ] δἢ ΤΓιγδηϑίαίογβ, Ηδιηπιοηά, ες δηἀ πιοβί 
οἴμογ Ιηϊογργοΐογβ, ἱποϊάϊης ΤΠεοάοτοεῖ.---Ποαάν., 
Βρ. Ῥεάγοθ, Μδαοκηίγψῃς, δηὰ οἰἤογβ, ἴ8Κα 11 οὗ τῃ6 
δνγαῖπδ, ἰμης5, οἵ οἰδεῖ ἑπέογπαΐ ρματία, Μ ὶοἢ ΓΘ ΥΟΓΥ 
ἰοηπάογ. ΟἸΠοΓΒ, 88 ατοίϊ8, Δ Κα ἰἰ οὗ 6 γμάτηάα," 
ἱποϊυάϊηρσ {Π6 ἐμέδδέϊηοα, δἰοπιαοῦ, ἂς. Απά, υροῃ 
ψ Ποἷ6, [ἢ]8 ΟΡΙΠΙΟΏ 866 π5 (0 ὑὰ (6 Ὀδδβὲ ἐουπηαθδά. 
(δες Τποορῆἢγαςοῖ.) ΔΑηὰ οογίδγ (ἢ6 ἐψες σδηποῖ 
ΡῈ ἱπίοηάεβά, βίηςθ [ἢ8 μέρη ἃΓα δὶ νοῦ. 23. σδ]εὰ 
ἀτιμότερα. Ἐλοβοημ). ἴδγα ΔΡΕΪ σομρᾶγοβ Αγίθα. 
1, 45. τὸ ἀδοῖον ---- ἀγαγκαῖον τε καλείται, καὶ ἀγάγκης 
ἐστι σύμβολον. Απά ἢδ τγοΐειβ ίο (ὶς. 46 Οἰῆο. 1, 85. 

43, καὶ αἱ δοκοῦμεν ἀτιμότερα----περιτίθεμεν. Καὶ [88 
ἤσγα {Π6 8θη86 οἵ ““δηὰ {[.5.᾽ Αἱ ἃ τηυβὲ ὃ6 510- 
Ρἰϊεα κατὰ, φωιοά αἰξϊηεέ αὐ. ᾿Ατιμότερα, 3651]. μέρη, 
“1688 ὨΠοῃουγοά ρῥᾶγίβ,᾽" ὨΔΠΊΕΪΥ, {Π6 ἀσθ. 7υ8ῖ τηδῆ- 
(ἰοηοά, {πΠ6 ρυάοηάδα. Τούτοις τιμὴν περισσοτέ 
περιτίθεμεν. Ιΐ 18 τ ΠΏΠΥ σοιηαγκοά ὈὉγ ατοίυβ, (δαί 

5. Ολ] δὰ Ὀγ ῬΙυϊατοῖ τῶν οὐκ εὐπρεχῶν τι δεχθῆναι τοῦ σώματος 
ων. 

4 Κσδαυθε σευ: ᾿Ατιμώτερα εἰ ἀσχήμονα Ῥϊεγύτηαις ρυΐδη- 
ἴυγ, ᾳφυοηΐδη ἴῃ ἐογιηδης 8 ἐ} 118 τηδρσὶβ ὉΠ} 5, φιλπι ἀεοοτὶ δίαυε 
Ῥυϊοπτγιτυάΐηϊ ἠαΐατι μχοδρεχὶς." Απὰ διε εἶϊθ5 Αγίεχηϊά. 4, 47. 
καθόλου δὲ τῶν ἐν σώματι μερῶν τὰ μὲν ἄνω πρὸς τοὺς βελτίοναε 

’ καὶ ἐντιμοτέρονε λάμβανε, πάντα δὲ ὑποκάτω πρὸς τοὺς ἥττονας καὶ 
ὑποδεεστέρουε. 
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{Π6 τιμὴ ἸἸ6Γ6 ΠΙΟΓΘΙΥ πηθδὴ8 ἰπαὶ οἵὨ οἰοΐλίηρ, νἸ ςἢ 
15. 4} 1Π6 τιμὴ {Π6Ὸ} ΓΘ4ΌΪΓΘ. δὸ ἴἢ6 1,διΐη ομέξεδ. 
'ΓΠΟΓΘ 18 αἰ5ϑο 8ἃ᾽ ποιίοη οἵ ολογίβἠϊησ; 85 ἴῃ 1 Ῥεῖ. 
9,7. Αῃά 80 τιμὴ τοῦ σώματος ἴῃ (οἷοΞβ5. 2, 28. [ἰ 
ΤῊΔΥ δ6 οὐδβογνοῦ, (δαὶ (ἢ 6 νογ περιτιθ, Ν1]} γϑδα!! 
βιιρροϑί (Π6 ἀἰηά οὗ τιμὴ Ὀεβίοννοά, παπλοἷγ οὗ οεἰοέ 
ἑηρ. [5 (Π6 νοῦ ὈΘΟΟΠΊ68 ἃ δβογί οὗ νοΟΧχ ργερΏΔΏ8. 
ΤΏ οχργθβδίοη, ον ανοσ, οσοιγβ αἶ8οὸ οἰβαννῆογα: 
δη Κυρία οἰΐθ8 βϑνϑῦγϑὶ ΘΧΔΠΊΡΙΕΒ; 88 ἔβίῃ. 1, Φ0. 
περιθήσουσι τιμὴν. ὨΙοηγ5. ΗΔ]. Ρ. 09. τιμὴν περιτι- 
θεὶς, ἀηὰ οΟἴΠΘΙΓ ρᾶβ8αρθβ; ψῇθγα, πονθύογ, ἰ( 18 υϑοά 
ἴῃ ἃ πηρίδρἢουῖσαὶ 86η86, {πογα Ὀοίηρ, [1 ἰπηαρίηο, 
80πΊ6 δἰ 5]0ὴ ἰὼ (ἢ6 τοῦ68 ψι ἢ ν᾽ ὨΙοἢ, ἢ δηιοης 
{π|68, ΡΘΙΒΟΏΒ ὝΘΓΟ ἰηνεβίρα ὈΥ ΠΠΟΏΔΓΟΝΒ 848 8 
τοδῦῖκ οὗ ὨΠΟΠΟῸΓ ; ἃ οσιιϑίοηι γεῖ τοϊδ δα ἴῃ ἰ6 Εδϑέ. 

28, καὶ τὰ ἀσ γήμονα ἡμών εὖσ ὕνην περισσοτέραν 
ἔχει. ΤῊ ἰ8 ἃ ΕΜ ἐρ] τοι, 8 Ἐὐεμομεμ οῖ 
τη6 ργεοθάϊηρ. Ἔχει, λαυο, γεϑοεῖυε, τ. περισσοτέραν, 
“4ἃ ΙΏΟΓΘ ΟΑΓΘΙΪ οχίθγηδὶ ογηϑιηθηΐ,᾽" νὶΖ. οὗ ο]οίἢ- 
ἴηρ. ΤΙ8 βθηδβε οὗ εὐσχημοσύνη Κταυβα 1118 γαί68 
ἰγτοίη Πιοά: δια. Ρ. ὅ4. τὰ πρόβατα τοῖς ἐρίοις τὴν 
σκέπην ἅμα καὶ εὐσχημοσύνην πέριποιε. Τῇ 5686 
ἤοΓα οὗἁ περισσ., ὈΥ ΨἝΐοἢ ἐαοθ88 18 οί τηθδηΐ, ΠΔΥ 
Ὀ6 ΡᾶγΔ 16] 6 ἃ ὈΥ ΟὐΓ 186 οὗ ἐτεροαϊησῖν. 

εγα Κγδυβθ (αἴον Ῥοἰβίθι ") σοιραγοβ ϑδϑηῆθοδ 
ἦε Βεοηεῆ, 7, 2. Η18 πηοιι τὶ 5 Θὰ ἢοπογο ΘΧ ἢ 68, 
υἱ 684 γοιηονθλῖηι}18 δὺ ΟΟὐ 18 ποι ηιπ, υἱ οἃ οσςι}}- 
ἰθηλι8 ἰδηηυδπι πηνϑίοτία. Ευγρ. δου. δ68 5666. 
ἡ δὲ ὀνήσκουσ' ὁμῶς Πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως 
πεσεῖν κρύπτειν θ᾽ ἃ κρύπτειν ὄμματ᾽ ἀρσένων χρεων. 

ΤΠδ δρμ)]οδίίοη 18 ορνίουβ. ὅ866 Μβδοκηῖρῃΐ δηά 
δΙΔα6. 

24. τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν, οὐ χρείαν ἔχει. ϑ0ρρ!] 
ἵνα αὐτοῖς τιμὴν πεοισσοτέραν περιτίθεμεν. ᾿ΓΠΘΟΡ γ]. 
Ψ6}} ὀχρίἱῃβ : Ἵνα μήτις, εἴπη, καὶ ποῖος οὗτος λόγος, 
προνοεῖν τῶν ἀσ χημόνων καὶ ἀτίμων, καταφρονεῖν δὲ τῶν 
εὐσχημόνων; Οὐ καταφρονοῦμεν, φησιν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα οὐ- 
δενὸρ ἐξ ἡμῶν δέονται, φύσει τὸ εὔσχημον ἔχοντα. 
Τῇ Αροβιίε, οὐ σουγβθ, θβϑρϑοίδιν δανογίβ ἴο (ἢ 8 

ΨΟΙ͂,. ΥἹ. Ρ 
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ἴλας Τῇ δθῆβ6 ἐφ ἢιι8 οἰορδθε 1ΠΠδἰγαιθὰ Ὁγ 
«οάάτάχε, η. ἀ. ““7ὴῪε ζαςο, οὐ “Ὠϊοΐ (ἢ 6 ̓πγαρα οὗ 
Οὐσά ἰδ ρᾶγιϊ συ δυὶν δἰδηιροα, νὰ ἰεανα υποονεογοὰ; 
δυϊ 85 ἔογ ἰῆοβα ραγίβ ψῇῃϊοῆ ἀθοθπου ΟΥ εἰδίοιι 
(οδοἢ 68 υ.8 ἴΟ σοησοαὶ, ψ6 σοῃίγινα ποΐ ΟἿΪΥῪ ἴο οονεν, 
υυῖ 480, 848 (Ὡγ 85 6 σοῃνοη ΠΕ} Υ οδη, ἴο σάογη ὮΥ 
σονοτῖης." 

24. ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς συνεκέρασε τὸ σῶμα---τιμὴν. ““Οοἀ 
δῖ (86 1γ) διϊοιηρογοὰ τἢ6 Ὠιιπιδῃ ὈΟΟΥῪΥ͂ δηεὶ 1ἰΣ 
Ρδιῖβ, ὈΥ δϑδιρηϊηρ 8 σγεδῖθγ Ποθοιγ ἰο βυςἢ ἃ ρΡδι 
οἵ {πω Ὀοάγ 88 8 Ὀδεπίηα μαηά ἴῃ ταὶ τγεβρεςῖ." 
ΓΏδ δοὺς τιμὴν βρη 68, “845 σϑυθεά [παΐ ρτγοϑίες 
Ποηους βου [ἰ Ὀ6 μίνοη,᾽ ᾿. 6. 1η6 Ὠοποιγ οὗ οἴοιϊ- 
ἱησ. Τώ ὑστεροῦντι, 561}. μέρει. Τἢα Βἰπρι δγ 15. ἢογα 
υϑοά ἔογ (6 ρίυγαὶ. Αἱ ὑστεροῦντι πη8ῖ Ὀ6 δι ρρ] οά 
τιμῆς ἰτοίη τιμὴν. Ὕστ. 5ἰρηϊῆεοθ ἴὸ (ἡ οὐ, ἴο ὕὲ 
εὐυαπέϊηρ ἵν. ὅο90 ἔσῃ. 8, 925. Ηφῦτ. 12,16. ΣΣογ- 
κεράννυμι δἰρηϊῇοβ ἴο τηὶχ ἰοχείῃοσ, διζειρογ, οοι- 
βαρ σοη)οΐη. 80 ἱῃ 8 ΨΝΘΟΓῪ Ἀρροβίί6 ρᾶϑϑᾶσα οὗ 
πυςγὰ, 6, 18. (εἰϊοά Ὀγ Ῥείβ8.) νομέσατε, νεότητα 

μὲν καὶ γῆρας ἄνευ ἀλλήλων μηδὲν δύνασθαι, ὁμοῦ δὲ τὸ 
τε φαῦλον, καὶ τὸ μέσον, καὶ τὸ πάνυ ἀικοιβὲς ἂν ξυγκραϑὸν 

ἀλιστ᾽ ὧν ἰσχύειν. ἼΠ6 ἴογοθ οὔ {ἰξ6 ἔθγπὶ ἰ5 νοὶ! 
ΠΠ δ γαῖα Ὁγ Τπδορἤγ]αοι {δι : “Ὥστε εἰ Ἐπ πες 

«--,ἴ καὶ ἐν ἐποίησε τὸ γὰρ κιρνώμενον, ἐν γίνεται. Καὶ ποῦ 
λοιπὸν ἐν τῷ ἐνὶ τὸ μεῖδον καὶ τὸ ἔλαιττον ; 

φδ. ἵνα μὴ ἢ σχίσμα ἐν τῷ σώματι. ““ἼΤἢαΐ Πότε 
βῃουϊά Ὀ6 ὨῸ πιοπιθογ βορᾶγαῖοα ἴσο, ἀδρενεοά οὗ 
1:6 σαγα οὗ, οὐ πορἰοοϊεα Ὁγ (ἢς ψῆοὶς Ὀοᾶγ." Ἐὸος 
βιιοἢ 18 (Π6 56η86 οὗ ἴΠ6 τηθιϑΡΒογίοδὶ οχργθϑβίοη 
σχίσμα, ἴῃ ψ Ὠΐοἢ ἰἤθγα ἰδ Δ δ᾽ βίο ἴο 16 ὈοαΥῪ 
ΡΟΙΠ τς, ΜΠ ς ἢ 18 σοηϑίαογοα 88 ἃ ραγιηεπί. ΤΉ 15 
Ἰπηδδηΐ ἰο ίηξς τπί ηο σι, πονγονοῦ ᾿θσϑῃ, ἃ5. ὄχοῖ- 

5 ]ὼ {τὲ δδρν δεπϑεὲ Ὀϊοά. 510. 1, 166. υδὲ8ς τπὸ ἐκρτοδεϊσὴ 
κυριώτερον μέροε. 866 αἷξο ὁ, 165. Δα 9, 159. 
1 [6 νν ἢ οὐϑεσγτοιὶ Ὦγ ΓΠΕομῆγαςοῖ, ἴπλὶ ἴῃ6 Αροβιὶα ἀοθα ηοὶ 

δὰγ ἀσχήμονι, ΟΥ̓ ἀτίμῳ, Ὀιϊ ὑστεροῦντι ; δἷπόε, τπουρἢ ὉΥ πδίυτε 
ἀσχήμονα οὗ ἀτίμα, δυσῇ μαγΐδ ΔΓΈ 60 ΠΕΌΈΘΒΑΙΥ, ἴἰπδὶ ἱἢ τἰνόοα ἀυοῖο 
δε οὐυδίγυοιθά, ἰπίοθωτο ᾿οτγεηὶ 1 δείδε, αὐ, ἰἔ οἰοδει, ἀδδίἢ νὴῶῖϊ 
δρεεῦγ οὔθ. 
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οἰϑίηρ, ΟΥΓ ἰηϊογργοίϊηρ {Π6 δογρίιγοϑ, ἰ5 ἐο θ8 υπάδγ- 
ναϊυθα. (Οτοί5.) ᾿Αλλὰ τὸ αὐτὸ {0}. κατὰ δπά 
μέρος), ““Ὀπὶ τΠαΐ, ἴῃ ΠΚ6 πηδῆηογ, 811} {Π6 τηθϑιηδθογβ 
ὯΔΥ ἴδκο σᾶγε οἵ θοῇ οἴδοι." ὙΠοορἤγίαςς 6ἴ6- 
σαηγ ΠΠπ|8ἰγαῖθβ {ἢ}5 ἔγομι [ἢ 6 σα86 οἵ ἃ (ἤογη Ὀοίη 
ἤχοὰ ἴῃ (6 ἔοοϊ, ἴῃ {Π6 ραΐῃ οσοδβίοηθδα ὈΥ αὐ εη 
αἰ 1Π6 τηριηθο Γ8 Βυπραῖῃ!χο, δηα σοηίγθυϊα ΕΠ 6ῚΓ 
᾿δἰὰ ἴο γτϑοίῆονϑ τ δν!]. 

406. καὶ εἴτε πάσχει, ὅζο. 1 πψου]ὰ σΟΙΏΡΆΓΘ 8 5ἰπηΐ- 
ὰγ βθῃίπηθηΐς οὗ Ψοβδρῆ. 1100, 8. καθάπερ δὲ ἐν σώ- 
ματι, τοῦ κυριωτάτου (5ςἰ]. μέλους) Φλεγμαίνοντος, συνέ- 
νοσει : ΜὮΏΘΓΟ ἷ σΟΠἸΘΟἴΙΓΘΟ συννόσει. 

40. εἴτε δοξάϑεται. 'Γἢ 5 τογὰ τὲ ὕὉ6 Ἰητογρτγοίθά 
ὙΠ τοϑίθγθησα ἴο {88 δηθοίςα! σάσχει δῃὰ {πὸ 
ΒΥΠΟΠΥΙΏΘ συγχαίρει. 1ξ 18. πι508}}ν Το ἀογοα δχλϊἕθ- 
γαίωγ : δη τὴ6 (Οοιηπηθηϊδίοιβ τοίοσ ἴο 1 ϑ8π). Φ, 
40. ψνἤθγο ΣΙ 5. γεηδογοά ἐδόξασας ὈΥ {86 δορί., 
δυὰς Ὀγ διΚγιηηι. προετίμησας. δ εἰδβίαίη 1η ΤΟ. 0 68 Δἢ 
δϑυπάδησο οὗὨ Οἰαβϑοὶσαὶ 1}π|ϑἰ τας οῃ8 ; 85 (ἰς. 46 ΟΥ 
ἢς. 8,5. ϑδηῆδθοδ ἀβ [τὰ ὦ, 81. δ]θὴ ἀδ Ροί. 1. ϑοχί. 
ἘΠρΡ. δάν. Αϑίγ. 44. Ὠίοηγϑ. Ηδ]. 6, 86. Ὁῖο (ῇγγβ. 
808 Ὁ. “Ψ9σ086Ρ0}ῃ. Β. 4, 7, Φ. α]. Μαχ. 8, 9, 1. ΡιΙαυΐ. 
1, 216 ". Μαχ. Τγι. Ὁ. 21, 4 ἃ δ. δηά εἊβρϑοί δ! υ 
ΡΊαι. 80]. 1, 188 ο. δηὰ {{|0 [ΟΠ Ποὐνηρ ΝΟΥ Δρροδβὶτθ 
Ῥαβθαρα οὗ ΤΠοπιίβί. 117 ο. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν ἡμετέ- 
ρων σωμάτων, κἂν τὸ τυχὸν μέρος πονῇ; παραπέμπει τῷ 
σύμπαντι τὴν ἀλγηδόνα" οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ὅλης, κἂν μία 
πόλις πράττῃ κακώς, οὐκ ἐᾷ σύμπασαν ἀρχὴν ὑγιαίνειν. 
ἴτ 566 π|8 ἴο 6 ἰηγαἴοα ἔγοπι {Π|8 οὗ ἴ[Π6 ΑΡοϑβίΪβ. 

97). Τῇ Αροβία ἢονν Ρᾶ5868 ἴτοπὶ ἴῃ 6 δχδῆνρ]8β ἰὉ 
{δ τΠϊπρὶ ἐϊ5 81 
“ 97, ὑμεῖς δὲ ἐστε σῶμα Χριστοῦ. "“ 6 γα 1π8 θοἀά 
οἵ Οἢγίβί, (5βε6 Ερῃ. 1, 29. 4, 2, 1δ ὃ 10. δ, 28. (οἱ. 
1,18.) ἀπ ἃγθ δδοῖ πηθηθ 6 Γ8 ;᾽ 4. 4. “ΉΔΕΙ ἤᾶνα 
Ῥεδη βαυίηρ οὔ τη6 Ὀοαγ δηὰ 115 ραγίβ πο ἀ8 φοοά οὗ 
γοιι.." ὍΤΠῆα ἀρρ]!οδέίοη [8 οὈν!ουϑ. | ᾿ 

Βείογε ἐκ μέρους ("6 (οιητηδηΐδίοτβ {πιηΐς (Πθγα 15 
80 6}}1|ρ518. οὗὨἨἁ 1Π6. δγίίοϊβ οἱ. Βιι τΠ|8 15 Ὡοΐ Ὠθοέβ- 
ΒΠΙΥ. Ἑκ μέρους 15. ἔογ ἀπὸ μέρους, ΟΓΥ Ταῖῃετ κατὰ 
μέρος. Μογϑίια8 {π|Π Κ8 {Π6 ΘΧΡρΓΕβϑΙΟη 18 πηοδηΐ (Ὁ 

ὧν ἃ 
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Ἔχοΐυ δ βοπλα ὑΠΠΟΠΗΥ ΡΟΙϑΟΏ8, ὙΠῸ Φέεμιοα ἴο ὃθ 
τηθιηῦογβ οὐ ἴπθ Ομυγοῆ. Βεηρεὶ, τ ἢ πογα ργοῦδ- 
ὉΠ, δι ρΡοΟδβ685 ᾿ξ ἰο πᾶνε γϑίδγθησα ἴο ϑοιηθ Εοιηδηβ 
ψο ψογα πῃ ῦογ5 οἵ [ἢ 6 (ον πε ίδη ΟΒυγοῆ. 

48. ΤὮΘ Αροβι!8 ἢον Γδϑιιπιθβ (ἢ 6 βυ )εςῖ ἢ6 Πα 
ἀϊνετροά ἔγομι δἱ νϑῖ. 14. (Κγδιϑ.) 

428. καὶ οὖς μὲν ἔθετο---ἀποστόλους. ΤῊΪ8 56η586 οὗ 
θέσθαι, πατηοἷγ σοπδίϊέμίδ, ΟσΟῸΓΒ 4130 ἴῃ τἢ6 (Ι]455ϊ- 
οδὶ τυγί[ 6 γβ, ἔγοπι ἡ ΠοΠῚ χα Πρ 68 ἃγὸ σίνοη ΌΥ ΑἹ- 
δεῖ, Οὔδ8. Ρ. 846. Κγδιιβα γειηδγκβ τπδΐ οὖς μὲν 
Τοαιίγοα ἴῃ (86 δροάοβὶβ οὖς δὲ; Βυΐ δεύτερον ττΔ38 
ιι864ἀ ἴῃ σο ΓΙ Υ ἴο πρώτον, Μ Ὠϊοἢ 88 ἰηβογίθα ἴῃ 
(Π6 ἢγβιε θη θοΓ οἵ ἴἢ6 νϑῦβα: δηὰ πὸ ἰπϑῆςς ἰηΐδγς 
{πὲ τῃ6 νοτγάβ πρῶτον, δεύτερον, δΔῃἀ τρίτον, ἀο ποΐ 
(845 [86 (οπιιπεοηϊδίοῦβ {π|}Κ} ἀδποῖθ ἀρσγδος ο ἀἶα- 
πἰίν. Βυῖ [τ6 Πιπηδ6} 566 π|5 ἴὸ Ὀ6 πιϊβδίακοη. [τ 18 
ποὶ υπυ8υ8] ψἱἢ οὖς ΑΡροβιΐα ἴο υ86 ἃ μὲν, Δηα 450 

᾿ 8ῇῃ ὁ μὲν, νιῖῆοι! Δη ΔρΟο΄ΠοΒίβ. 
᾿Αποστόλους, ΠαΠΙΟΪΥ {6 ἔχοῖνα 80 ς]]ο, κατ᾽ 

ἐξοχήν. Προφήτας, Ῥεογμλείς. ὅδε8 [6 ποίβ δὲ γϑγβα 
10. ΤΠ 686 βθαπὶ ἴο Ὦανα υηϊ 64 ΜΠ ργαβείθηςθ, δηά 
γοάϊ!ςιίου οὗἁὨ ἔμΐυγα ὄνθηΐβ, ἱπίογργοίδιίοη οὗ {δ6 
Γορἤθοῖο 5.5 δὲθ Ῥγθιιγίοι᾽ β Ποοίγηα οὗὨ Οτϑοο, 

Ρ. 160. 1 νουΪά Πεγα σοιῆραγα ζ8π|0]. ἀ6 1. Ῥυιῆ. 
Ὁ. 4. στεργόμενος ὑπὸ τῶν ἱερέων καὶ προφητῶν. ὅδ {ἢ6 

Ρἰΐδη ῬΓΙοβίϑ. 
ΓΙΙα διδασκάλοι ἤθΓα τηρῃςοηθα 5θοπλ ἰο ανθ Ὀθοη 

ΟἾΪΥ ἰοδσθογϑ οὐ {π6 μ͵αίη δηὰ ιπάδιηδηίαὶ ἐγ 18 οὗ 
ΓΟ τ βεδηϊγ. ΒΥ τηοβί (οτηπιθηίδίογβ ἱΠ6Ὺ ἃΓ6 8}0- 
Ροβ6α ἴο ἤανα Ὀδ6η ἴῃοβ6 εἰβενῇθγα οὶ] θα ποιμένες, 
ΔρΡΡοϊηϊεα ἴο ἃ Βοι(ἰ6ὦ ραβίογαὶ οὔϊοἊβ ονοσ Ἴθγέαϊπ 
σοηρταορϑιίίοῃϑ (866 Ερἢ68. 4, 11.), ἰΠο] υἀϊηρ;, 88 ΞοΙὴ6 

8. 7αδρί5, πόννονενῦ, ἀεῆπει {ἴεπὶ ἢ: “Εταπὶ οοπὶὶ ΟὨτειδηὶ 
Ἰιοπγΐη68, αἰἱὶ οί οἰπρυϊαγὶ γαϊοπε ἀἰνίηο πυπιὶπα ἴδοι οὐπὶ τηδηϊὶς 
ἑιημεῖυ ἀυοεῦδηϊ, οοΠοτι ρθουν οἴ σΟηδοϊαυπηίΐϊυγ; τοδί δυδίτο ἔετ- 
γοῖα 86 δι! πιο ἱπημεῖι εἰν πο πὶ οδιτηθη τεοϊϊαὐδηῖ: εεὶ ᾿ἰΌγοα δι. 
ἀκοῦν φαογοβ, ἰῃ μεϊυνἷϑ ναιϊοϊ πα 46 Μοδοὶὰ ἐχρὶ]ἰςανδηϊ, εογυϊοηυς 
δτθηΐπη δ 0} }Ππὸὲρ ἀεππιοπβιγαθληῖ; τεί οσοι!α μτγοξεγεῦβηϊ, εἶνε 
ΔΙΌΔΠΒ ΠΟΙ ΏΔ ΠΏ) 8εΏδι) δρμογίγεηῖ, εἶνε ἔμτιγα σλμεγεηῖ,; τυεί ᾿πδὶ πὶ 
ᾳυοάδα; οἰπὶ τε η1}8 ἀγάοσα ρμγεοεβ ἔπηαάεῦδηι," 
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ΒΑΥ͂, Ποῖ οἷν Ῥγεβυγίογβ, θυΐ ΒΙΒΠορ58.". ἸἹΒοιρἢ [ἢ 
10 15 ΤΏΘΓΘ ργοῦδ 6 (Πδὲ το Ὺ ἢδα (ἢ6 Ἔχογςΐβα οὗ 60- 
ΟἸοβ᾽δϑέ!ςα] «18. 1}}1η6. 
Βγ δε δυνάμεις ἀῃὰ χαρίσματα τα τηρδηΐ [ἢ 6 »6} 50} 

ὙΠΟ ΡοΞβ565864 {Π6 ρον γβ τῃηθη]οη64 δἱ νοῦ. 9 ὃς 10. 
Εἴτα διὰ ἔπειτα ἅττα οἴζοη υβαὰ ἴῃ ἀἰβέσ θυ να 86ῃ- 

. ἴθησθ8, ΘΒρθοῖα! } ν ἤδη Ϊοηρ. 
ι] 

Αντιλήψεις, 1. 6. λείρονγα; τῃουρἢ ἴ{ ΠΠΈΘΓΑΠ]Ὺ 5ἰρηΐ- 
ἤδ8 λείρβ. ὅὃο Μοά. Οἵ. βοηθείας, δίαψο, ἠοίρογς. [Ιῃ 
[Π6 8696 λεὶρ {Π6 ᾿ψογὰ οσσυγβ 1πη (ἢ6 Ροϑὲ ΟἸδ585ῖςδὶ 
ΓΙ 6γ8. ΤΓῊΪ5 ἰΘγπὶ 18 Βιρροβοᾶ ἴο μ6 υ8ο ν ἢ Γο6- 
ἔθγθηςθ ἰο (ῃ6 οὔἥἶεοθα (ποὺ ἀἰβοματροά, ἀντιλαμβάνεσ- 
θαι Βεΐηρ οἴη οιηρὶογϑά ἴῃ {Π 86η86 βοηθεῖν, θοίῇ ἴῃ 
{Π6 δοΓγιρίαγαὶ, (866 οί θυ. [,6Χ.}) ἀπ τπ6 (Ἰ]Αβ81ς δ] 
ὙΓΓ6ΓΒ (866 δίορ!!. ΤῊ 65.) Τπὰβ {πὸ  α]ρ. γοηάογβ 
1 οριἐμμαξϊοποδθ. Τὰ 15 ἐπῃουσῆϊ ἴο ἀδποία (Ὁ ἃ 86 
οὗἩ (ῃ6 αρϑίγαοξ ἔογ ἰῃ6 σοπογαίθ) [ἢο86 ψῇο ψ6ΓΘ 
αἰϊογνναιάβ σα] ]οὰ Ὥ)θδσοηβ, ψοβο οἷος τἴὖ νγὰβ ἴο 
ΒΌΡΟΓΙ πη (Π6 σᾶγο οὗ (ἢ6 Ροογ, {Π6 βοἷκ δηά βίγδη- 
βοῦ, ἴπ6 ψίάονβ 8δη4α ογρῆδῃβ, Δη4 ἴο Δα Π}]1βίογ ἴοὸ 
{πΠ6 οἤδείβ οὔ {π6 ἀορδά. Ἐν [Γιρὶἴοοί, Τόσα, δηά 
οἰ 6.8, {{Π| 686 ἀντιλ. ΔΓ6 Βυρροβϑιὶ ἴο αν θθθὴ {Π6 
ἤποαγε οὐ Πορμξὶο5 οὗ ἐλ ““μοκέΐθ5, ἀρροϊηϊοα ἴον τΠ6 
θεοῦ οὔ ὈαρίΖίηρ, οδἰθοἰΖίηρ, ὅς. γΟΌΔΟΙΥ 

οὐΐι (Π656 οὔἶοο8 ψογα υηϊ θ΄. 
28. κυβερνήσεις, Οἡ {Π6 οχδοΐ παΐαγα οὗ {ἢ |8 ΟΠἾο 6 

Οὐοτηπιοηίαίϊοιβ ἅτ ποΐ ἃρτεθά. [{ 15 (ῃουρῃΐ ὈΥ 
86 ν 6 18] τὐνὶ τὐ δὴ ὧς ψεηρα ἀ6 ὅγηδρ. Νοεί. 2, 8. Ρ. 
δ09, Μοβῃοίτῃ, Μδοκηϊριι, ἀπ Βρ. Ηογβῖου,) ἴο οοῖ- 
ΤΟβροῃά ἴο {6 αἰδεογπῖηρ 26 ϑρίγς Ὀείογα τηθῆ- 
(Ἰοη6ἃ ; 88 4130 ἐμαί οὔ (Π6 ἀντιλήψεις, ἴ0 {Π6 ἐπέογργε- 
ἐαέϊοη Γ᾽ 7υγείρη ἰαηρμαρσος. ΤῊ γϑᾶβοῃ 18, [πὶ ἰΐ 
48 ΠΠΚοὶν (ἢ6 Ὠδιη68 οὗ ἰς οἴἶοθβ 8ῃου]α σογγο- 
ΒΡοῃ (ο {1086 οὗ {Π6 ρΙῆβ8. Βαῖ 1 πᾶ Ὀ6 ἀουβίοά 
ψΠοίΠποῦ (Πῃ6 ΑΡροϑβί]6 μιϑαμέ δὴν ϑυςἢ Ἔχασὶ οογγο- 

ἘΞ ΤΗΣ ἀἰβδγεησα δεΐννοεοη [686 Δη [ἢ προφήται 15 ἴῃ. τηδγκεα 
ουΐ Ὀγ Τεορῆγϊδοῖ : ̓Ο μὲν γὰρ προφήτης, πάντα ἀπὸ τοῦ Πνεύμα- 
τος φθέγγεται᾽ ὃ δὲ διδάσκαλος; καὶ οἴκοθεν᾽ διὰ τοῦτο τρίτος οὗτοε. 
Τα διδ. ἀγδ Αἰννδγβ τηβη(ὶοηει δέει. ἴπΠ6 προφ. δη σεῦ υηάουδῖ- 
ον Ἰηΐθυοσ τὸ τῃειη. 
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δροηάφηςς δ οπο ἰο 108 οἴπεγ 5 Αἱ (15 στοδὲ ἀϊδς 
ἴδησς οἵ {ἰπ|6 ἰἴ 5 ποῖ νΟΓῪ ΠΚεῖγ {παῖ 6 δου δ 
αὐϊο ἰο 5αιἰ5Ξδοίογ Υ υηγανεὶ ἀΠΠου [ἰ65 οὗ 1ἢ15 π8- 
ἴμγο. Ηρα βυγοῖγ, ἰἔ δῆγ. χίιογο, τὴ6 ορί που οὗ 
(ἢ οατὶγν Δί Ποῦ δηὰ (ὐοπιπχεπίδιογβ ἀδβοεσνο διίϊεῆ- 
ἰοῦ ; 8ῃἀ ἴῃ (ἢε ᾿πἰεγργοίδιίοη οἵ ἴΠ656 ἵνο αἀἰδρυϊεά 
ἴογπι8 που, 1 τπ|ηΚ, ἤᾶνα σοπθ (ὯΓ ὨΘΆΓΟΓ ἴο [Π6 
ἀ(γ1ἢ ᾿Π8ἢ δΔὴγ οὗἉ τ6 τηοάδγῃ (οπιηρηίδαίοτβ. (ἢ τγ- 
δοβίοιῃ δῃὰ αἱΐ [6 ατεοὶς Ἰπἰογργείογβ σοηϑίαοσ ἔἤθῖι 
845 ᾿προγίϊηρ ἐδε δαπιε ἐδίηρ. Τἤθβ6 [ΠΟ ΟΏΔΓΙ65 
ψοτγο, ἰ ἰτραρίηθ. 80 σα! }6ἀ νι τείεγθησα ἴο πε ἔεσο 
ἀϊθβογοηΐ ρδεὶβ οἵ {πεῖν οδῆςε ; [Π6 ἀντιλ. βυ ρογιπιεηά- 
πα (πὰ οἄγα οἵ (6 ροογ, (ἢ 5ἰοΐκ, δηιΐ βίγαπρεζγε 
16 κυβερν. ἴ!6 Ὀυτγίαἱ οὗ τ1ὴη6 ἀδοδὰ δηά {ἰἸ6 σάκεϊ πὲσένγα- 
ἐοη “πε ἐχεομίογ δὴ!» οὗ πεῖν οἤδοιβ, ἱποϊυάϊηρ 186 
σ8Γα οὗ νάονβϑ δηὰ ογρῇδηβ. Τῆι85 ὙΠΘοΟρΡΗγΪδοῖ 
(οι Οἰγγβοβίοι) ψ ὶ! δχρίδϊῃβ ἐπθπὶ σοπ)υπηο- 
{(ἰνοῖγ, τὸ ἀντέχεσθαι τῶν ἀσθενών καὶ τὸ κυβερνᾷν ἥτω 
: ἵν τὰ τῶν ἀδελφῶν. Τποοσοτοῖ, ἰοο, Ἔχρίαϊπα 
δοίᾳ ἰοχείδεν ὈΥ οἰκονομίας. Αηά ΟΑδηβάϊι8 8ρ. 
(ξουπιδη. 88γ8 {Ππᾶἰ κυβερν. 18. (ἢ 6 584π6 ψΠ ἢ, ΟΥ ΝΟΥ 
ἰ|κὸ τἰὴ6 ἀντιλ. [11 βῃουϊά βϑριῃ, {πογοίογο, {πὶ τα 
86ῃ86 18 Ποῦ σουόγηογς, υυί απαφεγα ὅδὸο ταὶ τῆς 
Εἰο88 οἵ Ηαβγοῖ. (ν ἢ γοΐδγβ ἴο [18 ρίας6,) προνϑη- 
τικαὶ ἐπιστολαὶ καὶ φρονήσεις ἀἰὰ ποὲ τρηυῖτε τἢ6 
οιηοηάδιοη ργοροβεα ὃΥ Ργίο., Αἰθοϑγιὶ, δηὰ δοἢ]θῦ., 
ἐσιστῆμαι. ἢ φρονήσεις (ογ ψηϊοἢ 1 ἐΟΓαΊΘΥΪΥ σοδὰ 
προνοήσεις) ἸΠΔΥ Ὀ6 ἱπουρῇϊ ἴο Ὀοϊοησ ἴο βοίὰθ οἵδιοζγ 

᾿ Βρ. Ηογείεγ, πονενεῦ (ἢ οοηϊταδίο (ἢ οἸ 8 πὰ οΒῆςα8 : 
Οἱβε. Οῇὲέοε:. 

Το πογὰ οὗ νἱδίοι. Δροκίϊεβ. 1, 
Φ. Το ποζὰ οἵ ον ίοάζε. Ττορδοῖδ; ἱ. ε. Ἐχρουπάεγε οὗ 

ιπε ϑδοτγὶρίυγεδ οὗ τς Οἰὰ Τεεῖ. 
8. Ἑαϊ(ἢ. , ΤεδοΠοΙ οὗἉ (τ ϑ( δ γ. 
4. Μίνβεϊο. Ῥ ο Κεῖ οὗ πιίγϑοϊθο. 
ἢ. Ἠδϑα ης. Ἠδδ]ον. 
6. Ῥγορδεοίςεβ, ον Ῥγεαϊοιΐοηθ. Ηεῖρε; ἀντιλήψεις, δυοἢ 85 Μδτίε, 

Τγομίου, Οπεβίριδ, δα. 
7. Ὁϊδοογπίηρ οἵ δρίτγίϊϑ. Οονενπδηίϑ8. 
8. Τουκιυεε. γι: νἶἢ τοηρο8 ἴῃ νου 
9. Ἰωηἰεγρτγοϊδιίοη οἵ Τοηριιεβ. "ἢ νναγβ. 

{τ Αηὰά δο ϑοιηῖϊοῦ ἰωἶ65 ἰϊ. 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΓΗΑΡ. ΧΙ. δ8ὃ 

ραβϑαρθ. Βυῖ ον, ἴ( πιὰὺ 6 δϑκεά, οδὴ βιιοἢ οὔϊσος 
88 ἴῃ. Ὠίδοοηδὶ ἀηὰ (Εσοποπιοαὶ ὕὈ6 ἐπΠουρῇξ ἴο σοῖ- 
ΤΟΒροηά ἴο δὴν οὗ [86 δι) ρδιπαίιγα! χαρίσματα ὃ ““ ΒΘ» 
Οσδῖι56 (38 γ8 1 ΠΘορῃνδοῖ) τἢ686 ἐπηποιοηδτγίο8. ἡ οΓς 
ηοῖ ἴο γοϑύ οἢ {ῃοὶγ ον αἰ ρθησο, δι ογα ἰο ἰοοῖκ 
ἊΡ ἴο Οοὐ ἔον ᾿εὶρ δηὰ δ᾽]εβϑίηρ." Βαΐ {1118 185 Ὧο 
ἴοΓ6 ἤδη Μ δὲ 15 ἴγιβ οὗ 4}} [ἢ086 ψῇο ἀϊβοδδγρα (ἢ8 

᾿ ΟΠΓ68 οὗ ρῥμιδητγορΥ δηα θεηδνοίθηςθ. [ηάἀδρά 
(85 1 θείογα οὐὔβογνϑάλ τὲ ἰ8 ργοθδῦϊθ {πᾶ {6 Αροβι θ 
ἀἸὰ ποῖ ἰηεηα αἰ (ἢ 656 οΥ̓“68 ἴο σογγεβϑροπά ἰο (ἢς 
χαρίσματα Ὀδίονα πηδηςοηθά ; 88 ἴῃ (ἢ σα886 οὗἩὨ {6 
ἀντιλήψεις, Δη( κυβερνήσεις. ἢ, ἴῃ [Ν18 Θηαπηογαίίοη 
οὗ {πΠ6 οὔἶοο8 νη οἢ να χαρίσματα ΔρροτΓίαϊπίηρ' (0 
1Π6ιη,"Ἐ 6 ομεῖές ἐΐοδ6: ὨΘΙΠ6Υ ἅγα ἸΘῪ ἐοαηὰ ἴῃ 
116 γϑι δηιπηθγαίίοη δἵ νοῦ. 8---10. 

20, 80. ΤΊ ἰδγ8 ἤδι 6 864 ἢᾶνα Ὀ6θη θχρ᾽δίηθά 
διρτᾶ. Βοβθη. ρδυδρἤγαβοϑ (ἢ 8: ““ ΕἸΘΙΙ ΠΟΉ ρο- 
(68[, τξ ΟΠ] 68 0η8η], ΘΔη ΘΙ 4.6 ῬΓΟΝ]ΠοΙΔπὶ ρογδηΐ, 
Νοῆ οὐληΐᾷ ΡΟΒΒΠΊ118 ΟΠ 68.᾽ 

81. βηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. ΤΊΊΘΓΘ 
[48 Ὀ66ῃ 80π16 ἀουῦί 85 ἰρ {Π6 τρδάϊησ Δ) 86η86 οὗ 
{18 οεἰδυβθ. Τὴ νψογὰ ϑηλοῦτε τΏΔΥ ὃ6 ἰάΚοη οἰ δ 
1η 18Π6 πηρογαίνο, οΥ ἴῃ {16 ἰπα]ςαίίνε, Μοβί (οιῃ- 
τηοηΐαῖοῦβ, διίίθηΐ δηὰ ποάθγῃ, οσἤοοβα (ἢ 6 ἔογιηογ. 
Υϑὲ βοιηα [ἅΚ6 δχ]θρίίοη δί [{. “"1ἰ 806ΠῚ8 δχίιδοῦ- 
ἀϊηατν (βαγ8 Ποάάγιάἀρθ) ἴο ϑιρροβα {πὲ αἴϊει (ἢ 
Αροβιῖίβ βαά βθθὴ ββονίηρ θα ἰἢᾶὶ {π686 σὺ 
ψ ΘΓ ποῖ δὲ ἐπϑῖγ οὐη οριίίοη, πα (πὶ (ὮΘΥ οὐρὰς 
ἠοΐ ἴο οιηυϊαία {Π| α|118 οἵ Θαςσῇ ΟἸΠΘΓ, ΠΟΥ (0 ἃ50118 
ἴο βυροτίογυ ; 6 βῃου!ά ἴῃ οῇδοῖ ὑπϑαῦ 4}} ἀραίη, 
δηὰ ραῖνο (δῖ βοἢ σΟΠΙΓΑΓΕΥ ἀάν!ςα." Αηὰ 80 Ρῇβοί, 
80. (Εσυπιοη, 547 Β. πῴς γὰρ ὅγε πολλάκις πρὸς τε 
τὸ συμΦέρον εἰπὼν λαβεῖν ἕκαστον τὸ χάρισμα, καὶ μη- 
δὲν διαφέρειν πολλάκις ἐνδειξάμενος τὸν δοκοῦντα ἔχειν 
τὸ μεῖρον χάρισμο, πρὸς τὸν ἔχοντα τὸν ἔλαττον ; 
Ἀπ πὰ δηα ΡΝ ψοι ἃ ἰακα (ἢ6 δβθηΐζθησθ ζηΐργγον. 
κλιϊνοϊγ. Βιυξς ““(Πδῖθ Ἀγ ἴοο ἤδη 88 ὈΥ ψὨΙΟἢ 

5 Ας ἰδ ονϊάεηϊ ἔγουι ἴμε ττογάβ (Ὁ οννίπς, δηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσ- 
ματα τὰ χρείττονα. 



δ8δ4 1 ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ8, ΠᾺΡ. ΧΙ. 

ΘΥΘΓΥ͂ πιοτίαὶ {πη ΙΏΔΥ 6 [Δ Κοη,᾽᾽ δηὰ {πε88 
Ιεδλγηθά πηθ βϑοῖ ἴο ἤανθ σοῖ δοϊά οὗἉ {π6 ψγοηρσ 
ὉΠ6. βηλ. ἰδ 8 ὕοχ πιεάϊ εἰσ σαι 9η15. Νον {186 
ψοτὰ θ6 ἰδκϑη ἴἢ ἃ ζοσά β6ῃ86, ἰΠ6 Αροβίΐα ψ}}} ποΐέ 
ὈΏΒΔΥ 8}} τ[Πὰὶ Π6 ἢ88 Ὀδθη βϑαγϊηρ, Βοϑιάθβ, ἯΒῸ 
Ἔνοῦ 5884} 80 ἐπέεγτοραέίϊυε δοηίθηςα ἰηἰγοάυοςοα 
8 ὃεῦ ΑΒ ἴο {Π6 ἰηαϊοσδίϊνα 8δ6η86 τοῤέλομέ Δῃ Ἰπίογτγο- 
ρϑιῖνα, ἰὲ 158 ΝΕΓῪ ἔτιριαὰ : 8ηἀ δηλ. ἴῃ ἃ δαά 56ῃξ6 5 
Ἰπσοηδίβίδης νι τὰ κρείττονα. Ϊ ψΜοι]α, τΠογεΐογςε, 
τοϊδίη ἴῃ6 σοιηηοη ἸηςοΓργαίδίοη, ψ]οἢ ἰ5 ΔΓ ΠηΟΓα 
δυϊ 0] 6 ἴο {Π6 ργδοδάϊηρ; 4. ἀ. ““ αδνε αἰ δε 
ΐρσηον αἰβδὴ Νο: θυΐϊ δ} (γοὺ 5840) ἀεεῖγο (ἤθει. 
ΓΠαΓῚ ποῦ ποῖ. 6 11 80. ὅδθεκ δἷϊογ {πὶ ὈΥῪ 
ῬΓΑΥΘΟΙ υηΐο αἀοα. ϑὅ6θκ δἷϊογ (1 840) τ8 ἢίρῇῃογ 

1{18, γα (πὲ ἢᾶνα (ἢ [6556γ. Τῆι (ἢ6 πηρογαῖϊνο 
ΝᾺ 88 Οἴζϊθῃ, ἃ ργδοθρίινθ 8686, ΟΥ ΓΑῖΠΟΓ ἰἢὰϊ οὗ 
“40 80, 26" πι6 ἐϊοεί.᾽" δὸο κελεύω 1.85 οἥεη 1}}15 5ὶρ- 
πἰβοδιίοη ; 88 ἰη ΤὨμογά. 4, 98. 

ΤΙια ἀῦονα ͵5, 1 σοηςεῖνο, [Π6 ἴγυο πιοδηΐϊηρ οὗ πα 
Αροβιῖε, δῃὰ ἰ88 Ὀθθη Ὀθεβὶ ἀϊβϑοογηθά ὮὉγ (γγϑοβίοηι 
Δηα Οτοίυ8. Οὗ βϑηλόω ἴῃ {Π6 σοοά βοη8ε δχϑιηρίεβ 
τοπὶ ἴῃ6 (ΟἸαβϑίςϑὶ ὉΣΙΓΟΓΒ ἀγα ργοάυςσοι Ὀγ ΑἸθογι 
δηὰ ΕἸβ8ηθι, ἴο ψῃϊοἢ 1 δάὰ Τπιςογά. 4, 37, 890, ἃ 48. 
ϑογρίυγαϊ! Οχϑιρ 68 ΤΠΔΥ 6 566 η ἰῃ ϑ'οῆ!θυβ. [,6χ. 
Το5 θοΐηρ {06 86η86, (ἢ καὶ [Ο]] ον ηρ᾽ 15 (1 τ] Κ) 

ἴον καίτοι, 5.64 ἔαπιεπ. ΤῊ δείκνυμι 18 Ὁ τῆδν [η- 
ἰογργοῖειβ ἰδκθη ἴῃ ἃ ζαΐυγα βισηϊβοδίιοη, νυ ϊςἢ, 
ἱπάδεα, οἴἴϊδθῃ οσσυγβ ἴῃ ῥριθβθηΐ ἴθηβθβ; ὑὕυξ ΟὨΘ 
ΤΌΏΔΥ ΤΟΠΟΘΓ ΠΊΟΓΘ ᾿ΠΘγαΐν, “41 δὴ] πον σοϊηρ ἰο 
δου γοι," ὅς. Ὁδὸν 18 ΟΥ̓͂ ἸΏΔΏΥ (ΟΠ) ΘΠίδίοΓΙβ 
Τοηἀοῖοα σόηωδ υἱἱα. Βιυϊῖ 118 β66ῖ}8 ἢοΐ ΝΟΓΥ βυϊ- 
ΔΡΪ6 ἴἰο {6 σοῃίοχί, [τ σὰῖμοῦ βθοῖηβ ἰὁο δι ἘΠ 
“ἐτρᾶν οΥὨ πιεέδοά οὗ αἰ] ρ᾽ (πδπιοῖγ, ψ ἢδὲ γοιῖι δἰτὰ 
δ[); 88 ἴῃ 2οἢ. 14,4. Καθ’ ὑπερβολὴν 18 Δη δανογθῖαὶ 
Ῥἤγδβθ ριΐ ῸΓ δὴ δάϊδοϊϊνο ; ψοἢ 19 ποΐ υπΐγοχασπὶ 
εἰτποῦ ἢ (ἢ 6 δογίρίαγα! οὐ ΟἸββῖςαὶ ψσίίοσβ. Ἅ6ο- 
Ῥδγίδοὶ ψγ6}} Ἔχρί δἰηβ 10 : ὑτερέχουσαν ἥτις φέρει ἐπὶ 
πάντα τὰ χαρίσματα. 
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1 ΟΟΚΙΝΤΗ͂ΙΑΝ5, ΟΗΑΡ, ΧΕΙ. δ8δ' 

(ΓΟΗ͂ΑΡ. ΧΙ. 

ὙΠΘορἢγἶδοὶ 1 ϑἴγαῖθϑ [ῃ6 βϑοορα ὁ (6 οἰιαρίοΥ 
{Π5 : Οὐκ εὐθὺς ὑπέδειξεν αὐτοῖς τὸν ὁδὸν, ἀλλὰ συγκρίνει 
αὐτὴν πρότερον πρὸς τὸ δοκοῦν αὐτοῖς χάρισμα εἶναι μεῖφον, 
τὸ τῶν γλωσσών, καὶ δείκνυσι ταύτην ἀσυγκρίτως τούτου 
ὑπερέχουσαν, καὶ μὴν καὶ τῶν λοιπῶν πάντων χαρισμά- 
των, καὶ τότε ἀξιοπόθητον ἀποφαΐνει. 

ἌέεῖβῈ 1. 1 νουἹὰ ΡῈ ἀΠῆου!ῦ ἰο πα ἃ πο ρα8- 
8βᾶρ6 {πῃ (18 ἴῃ (Π6 τι ηρ5 οὗ Π.6πηοϑίἤθηθ5 ἢϊπ- 
Βοίἔ; δηά τἢ6 θοϑὲ τπηοάθγη (οιηπηδηΐδίοῦβ οὔϑογνο, 
(δὲ ἴῃ καὶ τῶν ἀγγέλων ἴΠ6Γ6 18 ἃ θοΔυ 1] ἀψρετ- 
δοίο,Ἑ οἵ νὨϊοῃ Υ οἰβίοίη δάάιυςοθϑ ΘΧΔΠΊΡΪ 68 ἡἰδάβα 
ΑτΊβι4. Ρ. 4274. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἰ πᾶσαν ὑπερβάλοιμεν τὴν 
ἐν ἀνθρωποις δύναμιν καὶ φωνὴν. Απα ΨΊΓρ. ΖΈη. 6, 
025. Νοη πῃ δὶ ᾿πρὰθ σοηίαπηι 8[ηἴ, ΟΓΔ4 6 σ66η- 
ἔπ, Εδγγοα ΝΟΧ, ΟΠ 65 866] πὶ σοιηργοηάσγο ἔοσ- 
Τὴ 88, (ὐΠΪᾶ ΡΟΞΉΔΓΙΙΠῚ ΡΘΓΟΌΓΓΘΓΘ ὨΟΙΏΙηΔ ΡΟββ6ι. 

ΤὮδ 7 18 ιι864 ρμορμία "ον, ἀπὰ νὴ {Π6 δοσι8- 
τοπηρὰ ἀο]σᾶογ οὗ οὐὖῦγ Αροβίϊθ.0 Ηβ 8 ἴῃ νὶον 
8016 οὗ [ῃ6 (οΥΙΠΕ ἴδῃ [ΘΔσἤογϑ, ΠῸ ΜΨΟΙΘ ῥτοιὰ οἱ 
{Πεῖγ γι οἵ τοηριι68. 

'Γηα γλώσσαις λαλ. τΤοίδτβ (ὁ (ἢ γΙ οὗ Βρϑακίηρ; 
αὶ ἢ ἰοηρτ68, πηρηἰοηδὰ 192, 10. Πογα 1ἴ 18 αἰϑβέϊη- 
συ δ6 4 ἴτοπι {Π6 ἑρμηνεία γλωσσῶν. ὅ,66 [(Π6 ποίδ οὗ 
ΏΡΥ, νῆο βἤον 8 ὈΥ̓ ἸΏΔΩΥ ϑρροβίίθ αυοίδι! θη 
παῖ [πΠ6 Αροϑβι16, ἰῇ {1118 δηὰ {ῃ6 ἕο ον ηρ νΘΓβ68, 
ΤΟ ΚΟηΒ ὕρ τΠ6 τπ]ηρ8 ψΠΙΟἢ Μογα οὐ ἢ ρ]168ὲ νδ]ιι6 
ψὶ ἢ (ἢ 6 96 ν»γν8, ἀηὰ ψΠΙΟἢ στοπάογοι ἼΠΘΙΓ 186 θη 
(ῃς πγοβὲ σα] γαίθά. 

᾿Αγάπην. Ἐοβδηιη. οὔβοίνοθ ἰπδί (Π158 18 Ὀδίίοῦ 
Τοηἀογοα δοπουοίρηἑαηι τῇδ αἸποόγεηι, ΜὮὨϊοἢ σδηηοΐς 
Ὀ6 οχίθηἀεά ἰο 411. ὍΤ18 ᾿πιἰοθοὰ 15 οἰθᾶῦ ἔγοπὶ νϑγ. 

π 1 μοὶ Γπογεογο ΠΟσθββασῪ ἰὼ ἀεῦδαίς (85 ἐο ἴθ οἷά (οπι:- 
τηδηϊδίογϑ) Ὑπεῖδπεν [ἢ 6 Αηρο]5 αν ἃ ἰδηψιδρθ. [ἴΐ νγδδ ϑυβιοίεης 
ἔον [6 Αροβί]α ἴο σερροδε {ἰ}18, Ἔβρδοῖδ! ἢν 88 1ἴ τγῶβ {π6 ορίῃίοη οὗ 
Ὠἷδ οου πηι γγθῃ, 5026 ΟὗἩ 'νῃοι Ἔν (πβουρῃϊ Πδῖ οεγίαίη οὐὗἁὨ {ποῖνσ 
ἘἈΔΌΡΙ"5 πιὰ αἰϊαϊηεὰ ἃ ἀποιοίεασε οὗ ἴἴ, νυνῖιϊίς ἢ {ΠΟῪ δυρροθοὰ ννῶδ 
1186 ΚΟΥ ἴο Ἀ}] πηιγϑίο ΐθϑ. ᾿ 



586 1 ΟΟΒΙΝΤΗΊΑΝΒ, ΟΗΔΡ. ΧΕΙ. 

4. ὅ66 αἷδο Μαῖί. 424, 12. Γέγονα 15 1}] γτγεηἀογοὰ ὈΥ 
ουν Επρ δὴ 1 γδηβίδίογ δῃὰ Ποάαγιάρο, “δὼ ὕ6- 
σοί ; δηά νψοῦβα ὈὉγῪ Μεςκηίϊρσίιξ, “1 Ὀδοδιηθ." [1 
8 ΞιΓγδΏρθ ἰἢ656 [ηϊογργοίογα δου ἃ ἠδ ἤογ να ΤΟ- 
οοΟἰοοιοα {Π|6 νΟΓΥ σοιμοη ιι56 οὗ γίγνεσθαι ἴοΓ εἶναι, 
ὯΟΓ ἴΠ6 δοδγοο νυ [658 (Γ6 οὔθ οὗ {Π6 ργϑίογιθ τ 16 
ἴον ἴπ6 ῥγεδβεῆῖϊ. Τῇ δ6ῃ868 ἴδ, 1 απι; 1 δι (Ὀαἱ 85) 
ἃ χαλκὸς ἡχών, ἡ κύμβαλον ἀλάλαξον. 

Υ 116 χαλκὸς 18, ΟΥ̓ ΠΙΘΙΟΏΥΠΙΥ, πηθδηΐ βοῖῃ ὈΓΆΖΟΏ 
ὙΠ ἰηβίΓυπμδηΐῖ, δηα {Π6 ομριίποῖ ἡχών 866πὶ8 ἴὸ 
βυβρροβῖ τἴῃ6 Ιάἀ68 οἵ ἃ ἐγμπερεῖ, ν᾽ ἢ! οἢ ροΓροιΌδ !ν σδτ- 
Σὶο8 Θδρὶ {Π 618 8: ΔΓ ἴο (ἰ)18; Θϑρθοὶδὶὶγ 85 658 15 850 
1ηὴ 1Ἀ86 [,μδιἰη υϑεα ἔογ ἐμαὶ ᾿πβίσιηεηῖ. ὅο ΨΊγς. 8, 
4.40. αἱ βίρῃηυ βρθουϊὰ Μίβϑηυβ ἃὉ αἰ(ἃ Ζ γε σᾶνο. 
Αμὰ 9, 608. Αἱ τυῦά τογγ 116 αὶ βοηϊίυαι ργοςσιΐ δοΓα 
σδηογο ἰπογορυΐϊ.. Βυι τΠ6 οιηδης 4 οὐδεν ὈγαζΖεῦ 
Πα ἰῃεγυΠηοη 8 ἃ95 ΜῸ]}} 85 (6 {τυπιρεῖ, δηὰ 68ρ6- 
οἰδιγ βοιποιιηρ Κ6 οὐγ λογβ, ψ Ὠοἢ βϑθῖὴβ ἴο ὃ6 
τηρδηΐ δἱ θη. 8, 140. 
ἢ γεδρεςὶ ἰο ἴῃ κύμβαλον, ([Π6 ὑεϑὶ ἰάρα οὗἉ 1 

ΤΏΔΥ ὃὉ6 ογιηεα ὈΥ σοηδβα!ης τἰ6 Ρἰοΐυγα αίνοῃ ΒΥ 
ῬΙζύον. ἀ6 ὅϑγν. ρ. 166. Οἡ {δὲ ἐλέη δἰσηίβοά βες 
1 δηρο 46 (γπιθα 8 νείογυπ), Ρ. 176 5644. δῃὰ ΕἸ]}ς 
οὔ 6 δῆ)6 βυ]θοῖ, 10 Πἷ8 Εοτγία! 8 δαογᾷ, Ὁ. 816 ὅς 
3394. ΜΝ εἰοίεοιη οἰΐ68 ΠΊΔΏΥ ραβϑαραθβ οὗ {ΠΠ6 (]αϑβδῖςαὶ 
ἩΓΙΓΟΓΒ, Ὑ ΠΟΓΘ τ 6 ψΟΓα οσσυΓβ, δηἃ οὶ δα μι γα ὈΪν 
2] δίγαῖθ [18 ἢδίυγο. Τῆι ἴῃ Ηερτοαίΐβδη ὅ, ὅ, 19. 
1ξ 15. δδεοςοϊδίοἀ νἱτἢ τύμπανα; δηὰ ἴῃ Αἰἴδδη. 86]. 
6 ἧδλνο αὐλών βόμβος, καὶ κυμβάλων ἦχος, καὶ τυμπτά. 
μων κτύπος. Αὐα 686 Α. τυμπκάνοισι καὶ βόμβωφσι χαλ- 
κοκτύπων βρέμουσας κυμβάλων. Απίδοϊ. 6, δ, 1. κύμ- 
βαλα δ᾽ ὀξύφθογγα, βαρυφθόγγων δ᾽ ἀλαλητὸν αὐλῶν. 
Νοῃῆυβ Πίοηγβ, 14Φ ὃς 0. κύμβαλα δινεύουσα βαρύ- 
βρεμα διξύγι χαλκῷ. εἰείοίη [88 αἰϑὸ ϑονϑγδὶ ρῶ5- 
δΆ53,68 Οἡ {πὸ κώδων, δηα ἐἐπέϊππαδείμηι. Βιυῖ ἐδοξδε 
ΙΕ οὗ 8 νεγῪ αἰβδγθηὲ Κιπά, Ὀοὶπα πιογοὶγ δείέϊε, 
ΒΓ ἢ 88 Π1 ΠΑ ναι οἰ πὴ σαγτοα τβοας οὐ ΜἢϊοΣ 
δα ομητίβ (ἴς πηοϑῖ ΓΟΠΊΔΓΚΑΡΪα ΟἸδϑϑῖσαὶ ρᾷββαρθ, 
ΤὨμογά 4, 185. ἐπουρῇ [1 πιαρχίηα 1 τυβῖ θα ἔουηά 
ἴῃ ἃ Ἵταςῖ οἵ ἃ σογίδη Ἰθδγηφὰ Αὐξίψυδεν ἐς ἐϊπέϊπ. 
παδεϊς υεέογαπι. 
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1 ΘΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΧΑΡ, ΧΙ. ὅδυ 

ΠῚ Ἄρρραῖβ, ἴθ, {Π80 (ἢ 6. 1ηβίγαμηθης ἰῃ αἀιοβίϊ οι 
88 Οἱ ὕγα88, Δηα οἰ! 6 8. ὙΘΓΥῪ δοιιθ δηα βοποουᾷ 
οἰδηροῦ; ἔογ ψ θϊοἢ τοᾶβο (ἢ6 ἀλαλάϑον 18 ηοΐ ψ6]} 
τοηάογοιὶ ἐἑηκέϊηρ, δ ]Οἢ νου ὰ γσαῖῆθγ δὰ] {Π6 τη τ 
εἰ. [{ δηβνοῖς ἴο {ῃ6 δἐγορίξμα οἵ (6 1,8- 
τη, Ἔϑρθοῖα γ ἃ58 ἀλαλάβω 18 σοΏσγΑ! Υ τιδοα αὗ (ῃς 

ΤΠ ΑΥΥ δἠομέ, 
11 18 οὗ Ἰῆογο :πηρογίϑηςσο, πόαν, ἰο δἰἰθηά ἰὸ 

{Π6 ρεγροδε οὗ (8 ΑΡροϑβι}6 1η {1}18 σοπιρδιίβοῃ, ψῃὶςἢ 
14. ΌΥ Βοβθηιϊῃ. Ὄχργοβϑθα (ἢ: “81 δου] αἰ ΠΡ 
αν. Ππρυ8. Ἰοαυθηαϊ οπηηΐατα τηαχί πὰ φχοο δ, 
δοιὰ Ὀθηθνοϊοηἃ 1ῃ 41105 ἀδβιίιυδγ, 116 ἰάθη [ΔοῸ]- 
[88 πιθζθ 8811} ὩΟῚ τηΔρ]8 σοπάποϊῖ, αυὰπι φογᾷ 80- 
Ὠδη6ο ἴρδα Ἰυνδηίαι," ΓὨϊ8, οψ ΝΟΥ, 18 ΨΘΓῪ Βαγβἢ 
δηά 1} οσοηςεοῖνεα. Τῃα Αροβίϊα, 1 {δηκ, ταῖδος 
ΤΏΘΔΏ8 ἴο 580Υ: “41 5!οιὰ Ὀ6 πΠΚ6 ἃ ουπιθαὶ, ψῃ ὶςὶὶ 
Θῃγ15 Ἰπάἀοοα ἃ ἀϊηπίηρ οἰδηρουβ βοιηά, θυΐ {Πουρὰ 
1 πηδᾶν ἀπιιδ6, (Δη(ἰ ποέ Ἐ ΜΘΑΓΥ τἢ6 ΠΘΑΓΕΓ,) γαῖ ἀροδ 
λῖνι πὸ φυοά, ὅὃο Ὑπεορηγίαοσς Ἔχρ δίῃ: φωνὴν μὲν 
ἀφιεὶς, εἰκῆ δὲ φθεγγόμενος, καὶ ὀχληρὰὸς ὧν, μηδένα δὲ 
ὀφελών, διὰ τὸ ἀγάπης ἐστερῆαθαι. 

γΝνειϊβίοϊηῃ ἤθιθ σϑιδικβ: “ ΕἸερδηίοῦ οἱ διριυίὰ 
Ῥδ]υ8 Ἰ)οοίογαϑ “(οὐ πε Πΐδοοβ, ααἱ ἄοηο ᾿Ιηρυδγιῃ 
ἰονφηίυγ, 864. οϑγιίαία ἀσδϑυρ δηΐίιγ, τυρφ οἕ 
σγιάραῖίο σοιηραιδί. Γῆ ᾿ἰδαγπθὰ (οιηπιοηίδίος 
θη οἰἴ68 ΠΙΔΗΥ οί Ἃ15511}1184 ραβ88ασθ8 οὔ {Π6 ([88- 
δίσαὶ ψγσίθτθ, ῆσθγο ἴἢο86 Ψῆο ἀεἰνογρὰ Ἰοηρ 166- 
[68 Οὐ νἱγΓίι6, Δηά ἀΙἃ ποὺ ΟΠ] ον {Ποὶγ ΟὟ 128Χ- 
1Π18, ἃΓ6 σοπιραγοὰ [0 τηυϑίοαὶ ᾿ηϑ γα πηθηΐβ, Ψ οὶ 
τἰτογ πα βοιιη 8, θυιὲ ἃγὰ {Π᾿ 86 |]ν68 ἐδνοιά οὗ {6 
86η36 οὗ Ποδγίηρ οἵ ἐξοϊϊηρ. 1818, βονονοσ, 15 οί 
1ῃ6 ΑΡοϑβι16᾽8 πιδδῃϊηρ. ; 

ῷ, καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν. ΤὮδ προφητ., 1 {Π10Κ| 
[45 Γοίδσγθηςς ἴο [68 λόγος σοφίας δἱ 14, 8.; δΔηὰ τῃ6 
εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνώσιν, ἴο [ἢ6 
λόγος γνώσεως ἴτι τῇ 6 β8ῃ16 Ῥᾶ388936. [Προφητεία τηιιβὲ 
τθογοίογ 6 δα υηἀογϑίοοα σοηξογμδον ἰο (Πα 

ΤῊ νυν ]οἢ νἱοειν Ἡ εἴθ εἴη οἰϊα5 ἃ ργονοῦθ οὔ ϑιυϊάἀδε : δωδωναΐον 
χαλκῶν, δΔἰὰ οὗἉ ἐἰγεβδοῖηθ ρεζζθῃβ. Ἀπὸ 80 Βυχθ: 

! “Α ΟἸδρρθῦ ἰοπαῖια δὰ ἀθδνε ἃ τ 6." 
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προφητ. ἴῃεγα. (8566 {Π|π ποῖθ.) Ἐν (Π6 μυστ. 56 6πὶς 
ἴο Ὀ6 πιοδηΐ {Ππ6 τηοτὸ ἀϊουϊξ δηα γοσοη πε ρατίβ οὗ 
(Π6 Οο8ρε], δῃὰ ποῖ (45 βοϑθηπ). 8475) {ΠῚ ρβ ψὨϊςῇ, 
ψίτπουΐϊ ἃ γονοϊδίίοη, οσουϊὰ ποΐ αν Ὀδοη Κηονῃ: 
1[πουρῇ, ἰῃ ἃ σογίδί ἢ 86056, {πΠ6 τὐλοίε οὗ 16 ὐοβροὶ 
85 ἃ Πηγβίειυ. ΒΥ 16 πᾶσαν τὴν πίστιν 18 πηοδηΐ 
ἔλι ἢ οὗἩ τῆς ἢισῃοϑὲ Κιηά ; δηά {ΠἸ νογάβ [Ὁ] οσσίησ 
ΔΓΘ ΗΪ]ΔΙΥ ἀψρεγδοίϊ σα, πιὰ ργοῦδοἷν αἀαρὶαΐ; 5ἴποα 
18 ἌρΡρθᾶγβ ἔτοιῃ Βυχίογ98 [,6χ. δῦ. 1658, 1 Ἰρμιῆ 
Η. Ἡ. οὐ Μαείϊ. 21, 21., δπὰ ψογβι. ἀ6 Αἄδρ. Ν. Τ. 
Ό. 9, 8. (ῃαϊ 1Π6 οχργοββίοῃ ὈΥΥῚ ἫΨ ν88 ργονεῖ- 
Ὀῖ4}}Υ 8414 οὗ ἀοίηρ ΔηγΥ (Ὠϊηρ' πιοβί ἀγάιουβ δηὰ αἱξ- 
ἤουϊι. Μεθιστάνειν ἰ5 ρυΐϊ, ὈῚ 8 Κἰπά οἵ 5ο]6ςΐβπι, ἴογ 

ιστάναι. Απῃάὰ [ἴ 158 γεοκοηδά απηοηρ βιιο ἢ Ὀγ [κ- 
οἶδῃ, δοῖβς. 7. δῃὰ (6 ᾿πίργργείοσβ δά ἰος. Ὑοὶ 
ἈΠΟΓΟ 18 Πὸ ἀοιδὲ Ὀυΐ {Π18 88 ἃ [ὈΓΠῚ 'ἴπ ΡΟρυΪαγ 
0.86. 
4 οὐδὲν εἰμι. Α ρορυΐαγ Ἔοχρτγαβείοῃ, στῆ ἡ Βοἢ 

Ὑγειβίθϊῃ σοιρδγοβ βανο γα] ἔγοιῃ {ἢ (]αβ81ο δὶ ττὶ ες 
εἰρη  γίηρ, “1 δπὶ πουοᾶγ." Βαϊ λόγο {6 βθῆβε 18 
ΓΑΙΠΘΓ (48 ἈρΡΡΘΔΓΒ ἔγουι οὐδὲν ἀφελοῦμαι ἴῃ (ἢ 6 ράᾶγδὶ]- 
16]18π| οὐ 1π6 ποχί νθῦβ86,) “1 ἀο τηγβ6} } πο ροοάᾶ; 1 
81 Ποιῃίηρ ΠΊΟΓΘ Οἡ ἰπαί δοσουηΐ; 1 δ) Π0Ο ὨΘᾶΓΟΓ 
δαϊνδίίοη.᾽"᾿ δὸ Αττίδῃ, Ερίςοΐ, 4, 8. (εἰϊοα Ὀγ γΥεί53.) 
εἰ μέ τις βλάψαι δύναται, ἐγαὺ οὐδὲν ποιῶ" εἰ ἄλλον τε- 
ριμένω, ἵνα με αφελήση, ἐγὼ οὐδὲν εἰμι. Αηά ἴῃ {ἢ ΐς 
βδῖη6 νίεν ἩΒΙΓΌΥ Οὔβαγναβ: ““ΟἿΓ δαν ΟἿ 5ρϑθᾶκε 
οὗ πιϑηῦ δεΐηρ τε)θοϊοά δί ]αβῖ, θβνθὴ τπουρῇ {δον 
᾿δὰ ρτορ]ιεβϑιεὰ δηὰ στουρῆϊ τΔΩΥ παρ ὙΥ ψογΚβ. 
Μεαῖι. 7, 22 δὲ 43.᾽ 

8. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα, ἄς. ΟΥ̓ (Π8 δοορε οὗ 
{η6 ΑΡοβΕ!6 ἴῃ τἢ}13 ραβϑϑᾶρε {π6 (πη πιδηϊδίογβ 866 ΠῚ 
1π||6 ἀνᾶσο. (Ὠγυβοβίοιϊῃ [88 ἰγεδίθα 1ἃἪ ψΠ τηυςὴ 
ΔΌΪΥ : θυ ὀνθη ἐδ [4118 (1 {Π1η1) 1 αἰβοογηίηρ 1“. 
Τῆς Αροβίϊα, 1 Ἵοηςεῖνο, τὨγουρίουΐ (ἢ18 τ ῆο]ο 
Ἑοδαρίοτ, ἰ8 Ἔχθγίϊηρ ἢ πηβ6] ἢ ἰο Ἰθββθη ἴῃ ἴοο στραὶ 
ΔΏΧΙΘΙΟΥ οὗ (86 σαοηθγα! Υ οὗἁ (γι βεῖδῃ5 ἔογ 1Π6 χαρίσ- 
ματα ἃθον6 τηδπἰϊοηοά ; δηά, ἴῃ οΟΥΟΓ ἴο 60 {ἢ18 16 
τιοτα οἰδοίυα!γ, ἢ ὈγΙηρΒ ἔογιναγά ἃ σογίδιη ργὲη- 
οἱρίθ ν Ὡς] 158. οὗ πιόογα να]ιι6 {ῃΔη (ἢ δ 41, Ὠδιμείν, 
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ἀγαπὴ. ΗΩὮΔδι, ἤδη, ἄοο8 ἴ6 πιϑᾶῃ ἰο ἀδῃοῖα ὈΥ͂ 
1Π18 τόσ ὃ Ηδ πηδδη8 (1 {ἢ1η|κ) τϑαὶ, υὑπαβδοίοά, δηά 
Πθαγίο!ε ἰουθ ἐοιυαγα Οοά, απα ἐοιταγ 5 πιθη, 707 
Οοά"» δαζο. Νοῖ ἴονε ἰονψαγάβ οα, 88 βῇῆονῃ ΟἿΪΥ 
ἴῃ δχίθγηδὶ ἔογπ18, οὐϊναγὰ ργο ϑϑίοηβ οἵ ΖΘθ8], ΠΑΥ͂ 
ανθη ἰᾶγίηρ ἀονη οἠθ᾽β {δ ἰογ (ἢ 6 (ὐο8ρ6}᾽ 8 88Κ6, διεξ 
ἑπέογπαΐ απά ποαγίζοίέ ἴουο ἐοισαγς Οὐα, 88 ϑδραγδξβ 
ἴτοπι 411 πιοίίνθϑ οὗὨ νϑδῃϊῦ, 86[{-|ηογοβί, ορβίηδον, 
οὐ δληδίιο βηι ; 4180 ἔουθ ἐο πιαη, Ὀοῖἢ ἴον {Π|6 δαλὸ (Κ᾽ 
πιαη, ἀπ 4130 ἕῆ ογάθν ἐο ρίραδο (σοά, ῃοὶ ἴοτ ουκνῦ 
ΟὟ 586, ἴο ρΙθδ56 ΟἿΓ ΟὟ νΔΏΠΥ, δηὰ ἴοὸ ρϑϊῃ 
Ῥο υἱαγιέγ. [ἢ (Π6 Ψψοτγά8 ἐὰν γὰρ ψωμίδω ἴῃ6 ΑΡοϑΒί6, 
(ηΚ, ᾿πἰθηἀοά ἴο ρῖνα 8η ὁταπιρίο οὗ ἱνο οὗἉἨ (6 

τηοϑί τοι καῦ]6 δηὰ βιγιΚίηρ' οὗ [086 οεέονμαΐ πιαν 5 
ΟΥΓ γοϊ σίοπ ἴῃ 118 ὕνο ργΠΟΙΡΙ6 ρᾶγίβ, ἔουθ ἐοισαγαβ 
Οοά, διὰ ἰουο ἰοιυαγας πιαη; δπὰ ἰἰὺ8 ἴο βῆον (ἢδί 
1 ἀνθ ἔλῤεδο, Ὀεῖηρ ἀοίδοςίνα {πογεῖη, δῖα οὗ ἢο 
Δ ΌΓΙΝ, [1 πχιιϑῖ ἃ δον ἐϊογὶ 6 ἴγι!6 οὗἉ οὐλογϑ. 

δυσὶ, ᾿Ε1 πὶ ποῖ πηϊβίακοϑη, 18 6 ἔσῃ νίαν, δῃά 
ΓΘΔ] 56η86 1ηϊοπάἀ δα ὈγΥ τἢ6 Αροϑβιῖ]6 ἴο θ6 δϑογβὰ ίο 
118 ἀγαπὴ. ΤῊΙ8 ΤΠ6η ΤΏΔΥ Ὀδ ἃ ΚΟΥ͂ ἴο [18 τῃηδδηϊηρ; 
{πγουρμουΐ [ἢ 6 οπαρίογ, ἴῃ ψ ῃϊοἢ τῆ6 Ῥορίβῃ (οπι- 
τηθηΐδίογβ ἤᾶνο ὈΘΘη Θχοθθαϊηρὶ δηηογεα ψτῇ ψἢδί 
βθαιηθα [ο Ποῖ υηΐλνοιγδθθ. ἴο (Πδὲ αἰηιδ-σἰυϊηρ (οΥ 
γαῖθοῦ ρίν!ηρ ΠΠΟΠΘΥ 0 ρμίομϑ 565) ΨὨΪοΪ. (ΠΟῪ 1086 
0 Ορροιίπν οὗ οχίο  ηρ. 

Βαϊ ἰο ῥγοςθϑβᾶ ἴο (ἢ σοῃϑιἀδγαίίοῃ οὐ (6 ρῇγαβο- 
ΟἸΟΡῪ ἴῃ ἀοίδι}, ψωμίβειν, ἴτοτι ψωμὸς, ἃ δἱῥ οὐ ΡίΘ66 
(ἔγτοιῃ ψάω, ἰο δνγεαΐς ο,}). βῖσΕθ8 ΙΟΡΘΕΣ ἴο Ὀγοακ 
οἵἵ᾽ ψωμια δηὰ 7.ε ἃ Ῥϑγβοῃ ἰπδγαν ἢ ; 88 ἴτε- 
ὈΘΏΓΥ ἰπ τὰς ΟΙΪά Τοβιίαπιοηῖ. (86 δοἢ]. [,6χ.) 
πὰ 80 ἰΐ ἰ8 υϑοά τη Βοῃι. 19, 20. (νἤθγα 566 {Π6 

ποί6.) Ηρα τ 5:5 }}Ώ68 ΠΩΘΓΟΙΥ το ὑγραῖς ὉΡ ΔΗΥ͂ 
«μϊηρ ἰηΐο ψαΐμια, δῃά ἀἰδίΓ δας ἰΠθπι. ᾿ΓΠοΓοίογα 1ἴ 18 
ἴηθδηΐῖ ἰο ἀδηοίθ ομδγΥ οὗἩ (Π6 πιοβὲ διϊπθηΐς Κιπά, 
δι ςἢ 88 νν88 ἤθη γαραγάδά βυςΐ, Ὠδιησῖυ, τῃδὶ οὗ ἀΪ8- 

ἈΞ Ήδεδποο ἰϊ ἰ8 νΟΡῪ Δρργορτίδαϊ ἴο (ἢ 6 τηοάδ ἴῃ ννῃϊοῖ ἰηἴληιθ δΓα 
ξεὰ Ὀγ 1πΠ6 ΠυΓΒΘ, ΟΥ γουηρ 5 ὈΥ ἴΠ6 ραγθηῖ Ὀἷἱγά. 80 ΒΌΓΡὮΥΥ.. 
ἀδ Αὐδὶ. 8, 43. (εἰϊοὰ Ὁγ ᾿γεῖ8.) (ΟἸυαμησεα ψωμίϑουσι τὰ νεόττια. 
Αιὰ Θα]εθω, ἐπὶ μὲν τῶν βρεφῶν, ὅσα ψωμίξουσιν αἵ τροφοὶ. 
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αἰδαικίπμ; οΥὐ ἀοἰ ἐπ; οὐκ ψαίμνα αἱ οὔ δ᾽ 5 ρπίο ; διὰ, ἴὸ 
ΓἈ 186 {Π15 νἱγίυα το {πΠ6 Ὠἰσίμαδέ ρίτοῖ, ἱξ 15 ἤθγο 80ρ- 
Ῥοβοὰ τπδῖ 16 ΝΠ ΟΪ6 ΟὗἩἨ ΔΩΥ ΟΠΘ᾽ 5 ΡΥΓΟΡΕΓΑ͂ ἰ5 1805 
ἀἰδιῖγ θυ ϊοά, 
Το ποχὶ νογάϑ τοϊαία ἰο ἔπ οὐἦον Ὀγδηςῖ, παιμογ, 

οὗ ἔοεε ἐοιοαγαα ΟΘυά; ἀπὰ (ἢ 9, ἀρεΐπ, ἰ5 
ἴὰ 18 πιοδῖ β(ὙΚὶηρ Ροὶπὶ οὗἁὨ νίενν, δ ΠΊΕΪγ, 68 δηονῃ 
Ἧι Ἰαγίηρ ἄονη οὐδ 8 δ ἴὸ θΘΑΓ ἰθδί πον ἴο {δ6 
(τυ οἵ ΗΙ5 γε]! ρίοη, ἀπά ποῖ ον {Πδὲ, Ὀυϊ ᾿αγίηρ; 
ἰς ἀονη ἴῃ τΠ6 τηοϑί δροηϊ ΣΙ Πσ πιαπῆοσ. Τῆδὶ {{|5 
“πάν Ὀὰ ἀοῃα ἔγοιῃ [δηλ οἴβαι, οΟὈϑιϊ ΠΔΟΥ, ναὶπ ΡἼΟΤΥ, 
δηὶ οἵπογ βυςοὴ δοίβαλ τηοινό8, (ἢΠ6 τεοογάβ οἵ ἢ βίου, 
θοῖἢ βασγοὰ δηᾶ ρῃτγοΐδηθ, δουπάδηιὶ Υ ργονθ. Απὰ 
τῃϊ5 ΟΥτος. ὀχοπιρ  ῆθ5 ἕγοιη ἢ 6 οδ86 οὐ (δίδηιιβ (γὸ- 
δογάδα Ὀγ Ατγγίδη), δῃά οὗ Ῥεγοργίηυβ ἴπ6 ρδι!οϑο- 
ρΡῆεγ. Ου δ] ἢ δα τρο5 {6 γοθϑοιίοη : “ Αὐδο 
ἃρυὰ Πδυπὶ Γ65 ἰβῖδα 6Χ ργοροβί[ο τῃᾶρίβ ηυὰπι) οχ 
[αςῖο δϑιπδηίυν.᾽" ὩΤἢδὲ 1Π}15 1481 σεν πο εν γοΪδίες 
ἐο πιαγίγγάοιῃ ἴον το σ᾽ οἢ 5 δβαῖβ, 15 σοηδγιηθα Ὀγ τἢ}8 
οἰγουπηϑίδηςο, {π81 ἰΐ 18 8ῃ δ᾽ υβίοη ἴο πἢδι ἰ5 διὰ οἵ, 
ϑιιδαἀτδοῖ, Μοβοῆδοῖ, δὰ Αθδάμηορο, ψ πὸ ψίοέάεαά ᾿Ὁ 
ἐλεὶν δυάϊος ἔο δὲ δμνποά, ἰαὶ ᾿ἰΏΘΥ πιὶρῇς ποῖ βοῦν 
ΔΏΥ Οοὐ οχοορὶ {π8ὶγ οση Οοά. Τα Οτεοκ σοι 
τῃηϑηϊδίουβ, ἰπαἀθοά, ΓῸΪΥ σγοῦναγκ, (Πδὲ αἱ! {ἢ}}8 '5 Βαμα 
δυροιλείοαἰΐῳ : Ὀυϊ 51}}} (48 ὙΥΒΙΓΟΥ 051} οὔβογνοβ) 
1Π|15. ἱΠ10}168 τὲ ἴῃ6 {Πηρ 88 ποῖ ἱπιροβδίθῖθ, δπὰ 
«δαὶ (ἰεγα νὰ ΠῸ Ὡϑοοθαγῃ ςοηπροίίοη Ὀοιν Θοη [ἢ 686 
ἰᾷ 9 ἀηὰ τὴ ἀγαπὴ βροκειι οὗ 866 Μαιῖ. 7, 29 ἃ 

ἕ5. βεηά Ό, Φ. 
8. οὐδὲν ἀφελοῦμαι, “1 δὴ] ποϊῃπίηρ {ἢ 6 ὨΘΆΓΟΥ 588]- 

ναἰϊίοη οἡ {παῖ δοσουηῖ :" παπηοῖγ, θδοδιβα 16 {Π]ηνρ 
ἐ8 ἀοῇδ (ὉΓ [ΠΥ οὐδ βᾶκθ, ῃοῖ Θϑα" δ. 

4. κα ἀγάτη, ο. ΑἸἶλον Πανίηρ βαϊὰ ἐπ0}5 τη οἢ ἰη 
φεσονμπεπαίἴοη οὗ ἢ 18 ἀϊν!ηθ ῥτιποὶρίδ, τὰ Αροϑιὶς 
ϑιοςθθάβ [ὁ ἀεδογέδο 1τἰ, Δηα ροίηϊ ουἱὶ 15 πδίαγο : δηὰ 
τη15 ἣθ 065 ρορμίαγνδεν, ὈυΐΓ ἴῃ 8 τπηοβῖ 5ιγικίησ 
ἸΔΠΠηΘΓ, ὈΥ βῃοψνιηρ τθπαΐ 8Γ ἰἰ8 οἤεοίς, ᾿δι 118 
»τομονγίΐδ5 δυὰ αἐἐτγιδιμέος, ἀπὰ [ἢ 6 τηᾶγκϑ ὈῪ ψ ἢ] ἢ κὶ 
ὩΛΑΥ͂ ὃ6 αἰδιομσυϊδηθα, Τὸ τρδκο {88 {116 τόσο ἐπε- 
ΡΓοδϑῖνθ, 6 Ῥβοιβοβίῆδβ ἐπ νἱγίιι8, οὐ. ῥγιῃοίρίθ, Ὁ 
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πιϑίηρ' Βυιοἢ ἸΔηριιαρθ 88 186 81{40]6 ἴο 4 ροῦβοη ψῆό 
ἰ8 εηἀυρα ψΙ ἢ 11. [0 πιᾶὺ ΡῈ ορβεγνϑά, {πὶ ἰπουρῇ 
τῆεβα οἰμαγδοίογϑ[ 1.8 ἃΓ6 Π]ΟΒΕΪΥ 8ι:0ἢ 88 Δρροϑγίδιῃ ἰὸ 
{18 νἱγίι!8 85 15 τοράγάβ ἤδη, γαῖ ΓΠΘῪ ἅΓα 8}} οὗ βυοὶ 
ἃ Ὠδίαιγα ἃ8 οὐἹριηδίθ ἴῃ, 8Πη4 ἃΓθ 1η86ραγαῦ!θ ἔγοιῇ 
(ἢη6 ἀγάπη 88 ἰξ τοραγ8 σαοά. Ἡδτγε [1 15 ἔγ]γ δηά 
Ὀθδι τ} τϑιμαγκοιὶ θῪ Μδςκη. : “ς Εγοῦι Ὑἢαΐ ἢ6 

᾿ ΒΆΥ8 ΟΥ̓ ἐουδ ἴῃ (ἢ 18 δη [ἢ {Π6 [0] ον ηρ ν γΒ68, 1 
ΔΡΡΘΑΓΘ ἴο Ὀ6 {Π6 ρστᾷσθ ψῇ ἢ τοπάθγθ πιθη πιοβί 
κε Οοά, δπά {πᾶὶ ᾿ ὨΙΓὮ 18 [Π6 θ6ϑὲ ργοραγαίίοῃ οὔ 
{ἰαπὶ ἔον Πνὶηρ πῃ ἢθανεη." Ηδρηςσο Μηίοη, ἢ ἐδ 
(ὐομβ, ἰθγηδ ἰΐ, “ 7Τ7λὲ σοίάφη κεν, τοὐϊοὴὶ ρος ἐδ 
»Ῥαίασε ὁ" εἰογηἶέν." 

Αποηρ ἰδ γνωρίσματα οἵ [8 ἀϊνίηα. ἀϊδροϑὶ- 
(ἴοη, (ἢ686 Αροβέϊα ἤνγϑι ρ]4οθβ μακροθυμεῖ, χρηστεύ» 
εται. Ἴμοβθ δῖα τηθδηΐ ἴο ὕβ ιυἱπὶϊθὰ : δηά [Π6 
ἰαϊίεγ, 1 {ΠὨ1η|κ 15 Ἰηοπἀδα (ο εἐχρίδίη [ἢ6 ἔογΠΊΘΥ. 
Μακροθυμεῖν δ'σηῆςθθ8 ἰο Ὀ6 ἐρηρ' δι  εγίησ, 5ονν ἰτὸ 
ΔΏρΟΓ δηα νΘηρθδη06 ; 88 ἴη Μαῖί. 18, 96. 2 Ρεί. 
8, 9.. δηὰ οἴἶἴϊξδη 1η ἰἢ6 ΟΙα Τεβίαπηοης. (866 Ττοηι. 
δηᾶὰ ὅοἢ!. [χ.0 Ν. ΤῊ) Χρηστ. 19 δΔάάορα Ἔχϑρεβθοϑ 
σταιᾷ; 8ἃ8 χρηστότης 15 Του Πα 5βιιδ)]οϊηοα ἴο μακροθυ- 
μία ἴῃ Οἱ. δ, 22. (ΟἹ. 8,12. Α ἀεβογίριίοη οὗ 
τὰ6 (ΟἸ γι ϑιίαη ὨΊΔΡΏΔΠΙΠΪΥ. Χρηστεύεσθαι 5,Ρ]- 
ἤδ58 χρηστὸς, ὙΠΟ ἢ68 (ἢ6 βαᾶη6 δχίθηϊ οὗ βίρῃ!ῆςδ- 
(ἴο 85 οὖν δή]δθοϊίνα σοοά, αἰ ἀδηοίεβ Ὀοπονοϊδηΐ, 
θοηϊρσηδηῖΐ, κα, κΚιηά.-Ποατίθα. ΟΠ γυϑοβί, [88 ἤδτ ἃ 
τα ΒΟ ΪΥ οχρ]ηδῖίοη οὗ χρηστεύεται, ἴτοπη ψΠΙΠἢ {Π 6 
(Ο] ον ηρ ΧΟ Δ Ιοπὶ γειδγκ οὗ ΤΙ ΟΡὮΥ]. 18 ἀσγίνϑά : 
᾿Εχειδὴ δὲ τινες οὐκ εἰς φιλοσοφίαν τῇ μακροθυμίᾳ κεχρής- 
και, ἀλλὰ πολλάκις τοὺς κατ᾽ αὐτῶν ὀργιδομένους διαγε» 
λώντες καὶ εἰρωνευόμενοι, ες δῆθεν μακρόθυμοι, μᾶλλον 
αὐτοὺς ποιοῦσιν ἐκκαίεσθαι τῇ ἀργῇ" διὰ τοῦτο φησι, τὸ, 
χρηστεύεται, ἀντὴ τοῦ, χρηστὸν ἦθος καὶ ἄκακον ἐκδεικνυ" 
ταν οὐχ αἷς ἐκεινοί γε οἱ ῥηθέντες, ὕπουλοι καὶ κακοηθεῖς. 

4, οὐ δηλοῖ. ΤὨΐϊδ5 (ΒΥ 18 ΒΟ ρΡ(]6 Ροιἢ οὗ ἃ 
ποοά ἀπά 8 δα 8θη86. (8866 δ)΄ῃίθυβ. [6χ.) Τῆδ 
οοπίοχί ἢογο υπάοιδίοαϊγΥ ρΡοιηΐβ ἴο {Π6 ἰαιῖεγ. Βνυ 
τη 8 [Π6 ΔΙροβίίδ πήθαῃβ ἴο οὔδοκ (ἢθ θην! ου5 ΒΡΙΓΙ 
ψ 11 το ἋΠ8 ρΟοΒβθββοῦθ οὐ ἐῃ8 πίρίνες χαρίσματα 



ὅθ 1 ΠΟΚΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΓΗΑΡ. ΧΙ. 

ΨΘΓΟ βοιηοιϊπι68 νον οὐ ὈΥ (ἢο56 νῇο δά ἴδ Ἰοτετ, 
ΟΥ ὩΟΠ6 δἱ 4]}].. Τποορὶ. τσ ὮΙ ἀἸβοθγηβ (ἢ 6 γοαβοῦ 
ΨΥ {8 ἰδ [6 Γ ἴαγαὶ 185 ρυΐ δίϊεγ [ἢ ἔόγμηιοσ : ἔστι 
γὰρ καὶ μακρόθυμόν τινα εἶναι, καὶ βασκαίνειν" ἀλλ᾽ ἥγε 
ἀγάπη καὶ τοῦτο ἡαλβ όνέο 

4. οὐ περπερεύεται. Οη [6 ᾿ηἰοεγργαίδίίοη οὗ (ἢ 6 
ψοτγά, ποίίπογ (ἢ6 ἀποίθηξ ΠΟΓ ποάδγῃ (οπιηδηΐζδῖοτβ 
86 αὐἰ16 ἀργοοά. Τῇθ δησίθηϊς ρίοββ68 ἰουπὰ ἰὴ 
Ηδεγοῖ. δηὰ τῃ6 Εΐγτη. Μαρ. (ἔογπιθά, πὸ ἀουβί, 
ἔτοῖῃ ελγὶν ΟοιεηΓδ[ο0Γ8) ΘΧρ δίῃ ̓ ἰ ματαιούται, ἀτακ- 
τεῖ, κατεκαίρεται. Αηἰ( 80 Μετς. Απίοηῃ. Ρ. 143. εὐϊι, 
Οαίακ. καὶ τὸ σωμάτιον καταιτιᾶσθαι, καὶ ἀρέσκεσθαι, 
καὶ πέρπερεύεσθαι" δῃὰ ῬοΪγῦ. ἔχοετρ. ἰεραῖ. 192. ᾿. 
1823. οιἱἰ. Οτοηον. Φύσει δὲ ὧν λάλος καὶ πέρπερος καὶ 
κατακορής. ὙΠὺ5 ὁ Ψ|Π βρη! ἴο θ6 οβίθηϊδίίοιβ 
δηὰ δοαβίζι! : ν᾽ ἰ ἢ ᾿πιογργοίδιοη 18 ϑυρροτίεἀ ὈῪ 
Ἡεΐηβ8., Μυτεί., ὙΟΪ , 1ἴ6856], Ἑαδῦγις., Εοβϑθημῃ., 
Ἐτποβίὶ, δηά οὐδοσ οοἰουταῖθαὰ γος. [[{Ὶ1ἢ 18 Β6 186 
ἔγιια δθῆβθ, ἰἢθ ῃοχίὶ ψογὰ φυσιοῦται πιυϑὲ δ6 ΠΟὨ8:- 
ἀογοὰ 848 αἀάοά Ὀγ ΨΔῪΥ οὗὨ οχρ]απαίίοη. 1 δπὶ, ἢον- 
δνογ, σαῖμον ἱποϊποὰ ἰοὸ {π|ηΚ {πὶ (Π6 Αροβίῖα ἰῃ- 
ἰοηάἀοά 1}18 ἃ8 ἃ δεραγαῖθ ἰγαϊϊ ; δηὰ {ϊπδγοίΐογε 1 ργε- 
εν [Π6 ορὶπίοη οἵ (ἢ γγβοβῖ. δηἀ [ἢ6 ατεοκ (οπηπηρη- 
ἰδίογβ, δηὰ βϑνεγαῖὶ οιηϊηθηῖ τπηοάθγη [πἰθγργοίογβ, 89 
Ηατγάγ, Ποάάν., Ψ48ρὶς, ἀηά Κγδυβθ, Ἰηοϊααΐηρ δ Β!. 
ἴῃ 8 [6χ. [18 νογῪ οτιρίη, ἱηἀορά, ΒῆοΥβ 118 5656 : 
ἔοτ, πον βιδπάϊηρ Ψνμδὶ βοηθ ΟὝΙ)68 ΠΊΔΥ 5880, ἰξ 
8 ἀοτίνοεὰ ἴγσοη τΠ6 οἷά 1.Δ(1η δά]δεῖῖνα ρεγρεγεμς; 
ΟΥ γαίπογ {|}|5 οἱά [,διΐη ψν8 ἀογινϑά ἔγοπὶ δὴ οὔβοιγα 
Τοῖς νψογὰ νηἱοῆ ἀϊὰ ποῖ ἤμπα [8 ψἂγ ἱπίο (δ 
αποίοπέ Οτροῖκ δυΐμοιβ. [τ 18 ψ6}} Ὄχρ δηθὰ ὮῪ 
ϑυΐ.α8 προπκετεῖν, Δα εἰρη ϊῆθβ ἴο δαί ρῥγθοὶρὶ ἰδίου, 
ἱποοηϑίἀογαίθίυ, γαϑῃΐγ, δηὰ (πουρὶ!] βϑὶγ. ὍΤὸ (ἢ 
δ 8 Ὁ] 15 ἢ πη δηὰ {ΠΠπιϑϊγαϊίου οὗ (ἢΐβ βισηϊβοδίίοη 
τηοβί οὗἁ ΤΥ εἰβϑίει η8 (ἰδβϑὶςβὶ οἰϊδίϊοπϑ ἔθη, Ἔβρβοῖα!ν 
Αστίδη Ερ. 8, ἃ. θέλεις, σοι εἴπω, τίνα ἡμῖν ἔδειξας, 
παριόντα, ταπεινὸν, μεμψίμοιρον, ὀξύθυμον, δειλὸν, πάντα 
μεμφόμενον, πάσιν ἐγκαλοῦντα, μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχοντα, 
πέρπερον. δὸ (Π6 γιυΐβ. : ““ ἤοη δρὶξ ρεγρογβδηι 
Απάᾶ 6 ὅγγ. : “" ποῆ ἰυπηιΠτυ δίῃ." δι 41} 186 



ΤΗΣ 

1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝϑ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. δ09ϑ 

(οιηπγηδη ξογβ ΠῸ ΟὯΘ ἢ85 80 τ 6}} Ἔχρίαϊ θα [158 ἐγὰ 
8686 .Δ5 ΤΙΘΟΡὮΥ]. (ΤῸ ΟἾΓΥ 5.) 85 {Ό]]ονν8 : οὐ 
προπετεύεται, ἀλλὰ συνετὸν ἐργάξεται καὶ βεβηκότα τὸν 
ἔχοντα' πέρπερος γὰρ ἐστιν ὃ μετεωριϑόμενος, ὃ κοῦφος, ὃ 
βλακευόμενος" καὶ τοῦτο δὲ πρὸς τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς κούφοις 
καὶ νεωτερικούς. 

Τ|}5. διἰπποηῖ τ! τνᾶ8 ΒΡ ΘΟ ΑΙΥ δ ]!4016 ἴο {Πο56 
᾿ἴο ΜΠ οῖη 1Ὁ ψν88 Δ ἀγδβ564, παπηεὶγ Οσθοκβ, νἢο (πὰ 
ΘΒρΡΘΟΙ ἢν (Π6 Νογίῃδγη) όσα οχοθθάϊηρ)ν ργοὴθ ἴὸ 
ἀΠ6 ΝΘΙῪ ἰθροῦ οὗ πη νηοῦ τῃἢ6 Αροβίία ἤδθγ 
ΟΘΏΒ.1685; 85 15 ΟἾθαγ ἴγοπι Τῆηιογά. 1, 70. νεωτερο 
ποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς---ὦστε μήτε αὐτὸς ἔχειν ἡσυχίαν, 
μήτε τοὺς ἀλλοὺς ἀνθρώπους ἐὰν -------- ἃς 8, 82. τὸ δ᾽ ἐμ.- 
πλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρα προσετέθη. δ66 {π6 ν]}οΪ]α οὗ 
(6 Παρίου, ν ]Ποἢ 15 οπα οὗ (Π6 ἢβηαβί ἡπογαἱ μαϊηΐ- 
ἑηος (ὰὶ ΠᾺ8 νοῦ Ὀθθὴ ἀγάνη, δα νδιίουβϑ οἵδϑγ 
Ραγίβ οὗ {Π|| Βἰβίογιδη, ἃ8 850 οἵ Ατὶβίορῃ., Χϑηῃορῆ,, 
8δη4 οἴδετβ. ὍΤῆα τδιηρογ, 1πΠ4664, γεῖ ΓΟπηδίη5 ἴῃ 16 
Οἵεοκ8 οὔ 6 ρῥγδβθηΐ ἀδυ." 

4. οὐ φυσιοῦται. Οὔ {{||8 ἴθγ 566 ἰἢ6 Ὠοίδθ Οοἢ 4,, 
6. [158 ν }] οὐὔβογνεα Ὀγ ΤΠΘορὮΥ]., {π4ϊ {Ππ| ΟΠ  8- 
(Δ ΤΊΔΥ ἤᾶνα {Π6 ριδοθάϊηρ νιτί68, δΔηα γεῖ ηοΐ 
ῬΟΒ5688 ἴγι!6 Π.Π}}ΠΥ. ΓΓῊ8 Δ πη οΠΙτΊΙΟη 15 Ἔν] ΔΘ ΏΕΥ 
τηθδηΐ (0 ΓΕΡΓΘ88 81 Ὀοδδίίηρ,, Δηἃἀ 561 Ὁ]ρ ΘΟιι5Ή 689. 

ὅ. οὐκ ἀσχημονεῖ. Ι 18 ηοΐ Θά8ν ἴο ἀδίθγιηῖηθ [ἢ 6 
56η86 οὗ (ἢ6 [6Γ ἀσχ., οἡ ψῇϊοἢ ανθη {Π6 δηςσίοηΐ 
(οπιηπιοηίδίογβ 616 ποῖ ἃρτθθά. “ΓΏΘοΟρΡἢ. ἰαἶκ65 10 ἰο 
1η6811 : ““ {Π|0η8 1 ΠΟ Βδπιθ ἴ0 βυβδν 1η Ὀ6Π 4] οὗ 
(ὐοά δηά ροοά τηθη.᾽ Βιι ἴ 566 ποί ον {Π15 5686 
οδη ὃδ6 ο]ο!6ἀ ἔτοιῃ {πΠ6 'νοτά, Οἰἤθγβ βχρουηὰ : οὐκ 

ἘΠΤΕ [5 οὐνίοιιβ ἤονν ἱποοηϑίβίθηϊ (8 18 ψ ἢ τ[ῃ6 ἀγάπῃ, ἰη δοίῇ, 
Υἱοννθ οὗ ἱΐ, δου  Π {Γῷ ἰοσθ ἐοιατά8 Θοῦ, βἴποα βιιοἢ ᾿ονὶ 
δῃοννΒ ἴπῸὸ ποηστῖ ἴο ὃὈ6 υπαβοοιϊο (50 ΕδςοΪεϑ. 6, ὦ. ““ [αἴ ποῖ {ἰἰ Υ 
οί θὲ παϑίν ἴο υἱίενς Ὀοίογε (οα), οὔ νυν ἰοϑα ἐσισατίε πιαῆ, 
δ'ησο 1ἴ βῆοννβ ἃ υδηῖϊ οὔ (παϊ σδιιτὶοπ δηὰ ἀεἸ] δογαίίος, νιὶτουῖ ἢ] ἢ 
ν πιαῦ, ὨΔῪ πιμσὲ ἩΆΤΠ ΟἴΠεγβ, δηὰ ἐνδὴ Οὐγαρῖνεθ. 80 ἰγῸ6 ͵δ [Π|8 
ὈὈθογναῖοη οὗ ἴῃ τνῖβα τρδῇ : “" δ ἴΠδὶ 8 Πϑείυ οὗ βρὶγὶϊ Ἵχαϊε ἢ 
ον." ΝΑΥ Ἔνθ ἴῃ (Π6 μυγεαϊ οὗἩἉ Τη6 ὑεδῖ {ΠΙΏρΡ8 (18 ἴδ Ρ6Γ ͵ 5 ἴο 
μα ἀνοϊο, [ἡ ν ἢϊο ἢ δοβα ἴ νουϊὰ υπάογοίδηά τπ6 νοῦ β οὗ 80- 
Ἰοιηοη, Ῥῦον. 19, 2. “" Τμαῖ ἴῆ6 δοιιὶ ὃδ6 εοἰέλομέ κποιοίεαε 5 Ὡοϊ 
ξοοά, ἀπὰ (μέ) Ὧδ τῃαὶ ἸνΔϑ16( ἢ Ψ ἢ 115 (Θοὶ (1. 6. Ὠ)Αἴ(65 ΤΟΤΕ ᾿αϑῖ6 
μα ροοά βρεε1) δ'βπεῖ ().:6. ἐγγεῖμ)." ὺ Ἧ 

γΟΙ͂,. ΥἹ. ῷ ᾳα 



δθ4 1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ, ΟΗΑΡ. ΧΙΙΪ. 

ὑβρίξει. ΤΉΪ8, Πούγενογ, ΒΘ ΠΠΙ8 ΨΘΓῪ νϑρυθ δηὰ ἔγιριὰ. 
Οἰδογβ, οὐκ ἐπεξέρχεται τοῖς ἀδικοῦσι σφοδρῶς. Βυΐ {{|8 
8686 Β0ΓΟΙΥ οϑηηοί ὃ6 αἰἸεϊ οἀ ἕγτοπιῃ [ἢ 6 πογά, δηὰ 
σποιυϊά, πηούθονοσ, Ὀ6 ἃ γορει ἰοὺ οὖνν δαὶ ἢδά ὕδοη 6. 
ἴογα βαϊά. ΤὮΘ δῦ} πιοάστῃ (ὐοπμηεηίδϊίοξβ, δηὰ Ηετ- 
ἄγ, εχρί δίῃ, “ ἀρὶὶ πχηοιἀοβιὰ οἱ νετγεοιηαὲ :" ἩΠΊΟἢ 8, 
μονθνοῦ, ἴοο νᾶ δηἀ ρσοῆσγαὶ. ΤὨθ τυ πηοδηϊῃσ 
οἵ τ1π6 Αροβίϊα 88, 1 {π|πηΚ, θθθη Ὀεοβὶ βοϊΖοα ὈῪ 
Οτοῖ., Ψο οχρίδιῃβ: “" δενδῖθ οὗ ἀοίπ᾽ νἢῇδῖ, 
δνθῃ ἰῇ ἴδ6 ορι!πίοῃ οὗ τηξῃ, ὭΔΥ 6 0486 ΟΥ̓ ἨΠ- 
βθοηἶγ." Τῇ βϑη6 ἱπἰογργοίδιϊοη 15 δἀορίοα ὮὉγ 
Ἐοβοηιη., Ψἀ8ρῖ5, δα θιιβ., ἀπ Κσϑυθθ,  ὮΟ ΘΟΠΈΡΒΓΟ 
11, 18 ἃς 14. θδυϊ. Φ5, 8. ΕΖεκ. 16, 6. δορί. 
ΓΘ δχργθβϑίοῃ βθϑιη8β αν} δα ἀραϊηβὶ (ἤο86 ψἢο, 

ουὔΐ οὗ 8ἃ νεαἰη δἰω]οϊδιίοη οὗὨ βυρεοτῖος Κηονϊοάρο, 
(ῃουσῆς {πο γ πρῆϊ 8εῖ αἱ πουρῆϊ [Π6 σοηβυγοϑ οὗ 
1η6 ᾿οαιἤθηβ, ὈΥ δαί ηρ 140] πιοδίβ, δίς. 

ὅ. οὐ ϑητεῖ τὰ ἑαυτῆς, ἰ.6. εἰο68 Ὠοὶ 566 ἢδτ ονῇ 
ἰηίογοϑὲ Θχοϊ υϑίνοῖν, ποῦ ἴο ἰῃ 8 ̓Π]ΌΓΥ οὐἁὨ Πδ ῃἠοῖρῆ- 
θουγ, Ὀὰϊ (415 Μεάδ 8475) γϑῖεγ ἔογοροθβ ἴδγ γίσῃς 
(δ ΡΓΒΙΙῈ5 1 ἴῃ ἃ ΠΙΔΉΠΕΥ ἱποοηδίβίοης τ ἱτῇ οἢδ- 
τὶῖϊγ. Αμρτοθαῦϊγ ἴο (ἢ ἸηγυποίουΒβ οὗ οὖν 1 ,οτά. 

ὅ. οὐ παροξύνεται. 8 σαπηοῖ πηρδη “ 8 ποέ »γο- 
υοκοὰ 2" ἴον βυοῇ σοι]α ὃδ ᾿προϑ8:0]6 ἴῃ ἃ ψου]ὰ [κα 
{1||8. Οὐυτ σομμηοη (τδηϑίάίοῦβ ἰηϑογί οαδίΐῳ. ΤΠΘ 
ἀγα} ἰ8, (ἢ6 ἴογη παροξύνεσθαι 18 ἃ ΨΘΓΥ δίΓΟΠρ' ΟΠ, 
δηἀ ἀεηοίοβ αἱ [ἢοβϑ ἔδει ηρ οὗ νἱοίϑθης ἱγγιϊδίϊοη 
δηΐ ὈΠΠΘΓ Ἔχδοθγθδίίοη, ψ ὨΙοἢ, ἴῃ δὴ ἰγγι80}6 τηδη, 
ΒΓΘ 80 Θ851:}γ ὀχοϊϊοα. 1 που]ὰ ἰτγδηβϑ)αῖθ : “Ἅ ἐβ ποῖ 
νἱοἰθηἶγ οχαβρογαίθα : ἱ. 6. 15. ποῖ »9γὸοηδ ἴο νἱοΐεδὶ 
δχδβρογαϊίοη." Α ἔομερεγ ψῇϊοἢ ψγὰ8 δυῖ ἴοο ςοιῃ- 
ΟΠ διηοηρ {ἴπ6 Οτθοῖκβ, δηά 5111] 15 5ο. 

ὅ. οὐ λογίϑεται τὸ κακὸν. ΤὨΪΒ ἰ8, 1 (έτη, 111 γϑη- 
ἀογεά, "" εἰ Καῖ πο 6ν!] :Ὁἢ (Βδουρῇ 5ιις ἢ 15 186 ἱπέοτ- 
Ῥτοϊδίίοη βυρροτίεα Ὀγ ὅτοὶ., Ραγ., (α]., Ἐξξ., δηά 
οἴοτβ, ῆο αχρίδίη : "" Θυθίδ ἴῃ ραγίοθαι δοοίρὶξ πηο- 
ἰογθιῃ. Νόοὴ οβί βυβρίςδαχ, 86 αἱϊογυπιὶ ἀϊςοία ἔβο- 
ἰααυ Ὀοηϊρηὲ δοοὶρι. Νοὴ πηδοβιίηδειτ ἴῃ οογάθ 
τηδί τη δανογϑὺϑ ὈΓΟΧΙ ἢ αἰϊδπ) ας οβϑί 8 ὨΟῊ ἐπ)- 

5 Ὑμο Ογηΐοε, ἰξ 18 ν"νε}} κου, ἡνέτο ἕουὰ οὐ ϑείτἰπρ δἵ ποαρᾷι 
8}1 (6 οοτηοη ἰάοδ5 οἵ ἀδοθηεγ. 



1 ΟΟΛΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, ΧΗ, ὅ90δ5᾽ 

Ῥυίϑδί 1η}υγιίδπ), 6 ς νἹ ηἀ᾽ οἴδπι Ἔχροίι, 5βεἃ ἀ8δι δ, 
ὄχουδαΐ, Ἰρῃοβοῖ." ΑΙ] ιἢ15, ᾿ηἀ664, ὭΔΥ Ὀ6 νοῦν 
ΒΆΠ ΔΑ ]6 ἰο {ἢ6 οἤδγαοίοσ ἤθγα ἀθβογ θα ; θυΐ ἢ 86: 
ϑι οἢ Ὀδθη {ἢ6 86η86 1ηἰοηάἀροή, {Ππ6 ἀγίϊοῖα ψου]ά ῃοῦ 
ἤᾶνθ Ὀδθη υβ6ἀ ; 885 ἴῃ Μαί(. 9, 4.. ἐνθυμεῖσθαι πονηρὰ. 
Ηδηη. ἤδγο ρούρίαχ 8 ΠΙ Π|86}} ἰο 1|1|6 ΡΌΓΡΟΒΘ : 

Δη4 48 ἰο ΜδοκΚηΙρ 8 ἐγδηϑἸδίίοη, “ς ἀοθβ ηοΐ γθᾶβοῇ 
Ομ οΥ σοῃοϊθαθ," 10 18 ποῖον ἘΠρΊ ]5ἢ ΠΟΙ 56086. 
ΗΦ8 8130 ἢγοροβρθβ ““ οδθϑ ἢοΐ ᾿ρυΐο," ΜΒΙΟΝ ἐδ 1η16]- 
᾿ρῖῦ]6. Δηά 8ο Ετγαβηυβ. Βυΐ ποίεπογ 5 ἐλ ροῖ- 
τημίοα Ὀγ (Π6 γίίς!, ψῃϊοἢ, 1 (Ὠϊηκ, τοίουϑ ἰοὸ 1ῃ6 
ἔογοροίηρ ψοτά. ῬὍὥῇδ ἔγι6 5686 566Π}8 ἰ0 ἢανα Ὀδ6θη 
ϑίοπβ βθοηὴ ὃὉγ (ξουπιοη. δηά ΤΠΘΟΡὮΥ]., τη ἰαΐκα 1 
ἴο τοῖδ ἴο 1πΠ6 ρῥγϑοθαϊηρ παροξύνεται; 4. ἀ. ““ ποῖ 
ΘΗΪΥ 15 Ποΐ ῬΓΟΠΘ ἴο Θχβρογαίίοῃ δὶ ἰΠ]ΌΓΥ., ποῖ ΟὨΪΥ 
18 ἢοΐ Ῥγοῆθ ἴο ρυζβιθ ἢ νοηροδηςο, θα ποὲ 
ὄνδη λογίϑεται,᾽ 1.6. 4068 Ποῖ, 85 1 ΓΘ, ΘηΐΟΣ 1 ἴῃ 
ἃ Ὠοΐ6-θοοκ, ῃ ογδγ ἴο ὕθδγ ζ ἴῃ τ] η4, 48 τηδίίον οὔ 
ΣΘργόδοῖ οὕ νϑῆροϑῃοσθο ; οὐ μνησικακεῖ. Οη (ἢ}18 5686 
οὗ λογίϑεσδαι 8866 ϑδεῃίοχ. 1,6χ. ἴῃ νοσα ὃ 7. Τῃὰ 
ἃῦονα ᾿πιογργοίβδιοη 15 4180 δαορίοα ὃγΥ Ὑγο] ἢ, Ηο- 
86ηπ|.,. Μραάο, ΗοιὈ., δπα ΟἸΘΆΓΙ 05. 

6. οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ. 
᾿Αληύ., 1{18 ονΠθηΐϊ, ἤθγα πηϑϑη5, ποί ἐγεξἧ, Ὀυὺὶ ἐγμδ, 
ΘΙΠΟΘΟΓΟ, δηά σγϑᾶὶ υἱγέμο, 88 ορροβεβά ἴο {6 ἀδικία, 
Ὑ ὨΙοἢ 15 ἃ ρεηθγαΐ (ογπὶ ἀδηοίηρ νἱσ 6 δηα 1ΠΙΔΟΪῪ 
οὗ δνθσυ Κιηά ; ἃ 5βθῆ86 ἴτεαυθηΐ ἴῃ (ἢ6 Ναὸν Τοβίδ- 
τηθηΐ. (866 ϑοῆϊθυϑ. [,6χ.) Τῆθδβα ἔνο ἰθεηβ ἃθ 
Α8ο ορροξϑᾷ 1η 2οῇ. 8, 21. ὁ ποιῶν τὴν ἀληθείαν----ὖ 
ᾧΦαύλα πράσσων. ΠΕ 5686 18 ΡΪΔΙΏΪΥ {Π|8: ““ Γ6- 
}οἰσθῖῃ ηοῦ ονϑὺ {Π6 υἱοεδ οὗ οἴδοῦ τηθη, δῖ ονοῦ 
{π6ῖγ υἱγένιοδι:" ΟΥ, ““ ΓΤο]οιοο ἢ ποί 15 ΔΥ (τθρογίϑε) 

Ἐ ΉΟον ἀἰϊβεγεοί 185 (6 ἀεϑογίριίοη οὗ 4σαηάαΐ (ΕΔτΙη8) ὙἹΡρ. ἴῃ, 
Ἐπ. 4, 188. Ἴδη ἢςῖὶ ργανίᾳια ἴεπαχ, αυὰπι ππηιϊΐα νοσγὶ, ΤἬοδα 
νγΠ0 τεοὐοϊοοὰ ἰπ {πε 6ν}} οὗἨ οἱ "6 γ8 σνεγα ςδ]] 6 οἱ χαιρεκάκοι; ἃ5 ἴῃ 
ΖΆοορ. Ε. τι με ἐπιχαιρεκακεῖν. Αηὰ 80 ϑορῇ: ΑἹ. 961. οἱδ᾽ ᾿οὖν᾽ 
γελώντων κάπι χαιρόντων κακοῖς Τοῖς τοῦδ΄. ὙΥεῖΒ. δΔὐάμοεθ ΠΙΔΏΥ. 
δκδο ρἶεβ οὗ {με Ῥῶγαβε ; 88 Τίοιι. Μαρ;. ἀδικέᾳ χαίρει. Ὦ. ΟΒτγε.. 
36. χαίρων ἀληθείᾳ. Ἐπιτῖρ. Βαροῖ. 1037. πλὴν ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις: 
κακοῖσε χαίρειν ὦ γυναῖκες, οὐ καλὸν. ἴλν. 4, 41. ΟΥ̓ΔΌΟ ὨΟῊ δι. 

ς ἃ ἃ .- 
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ἱπίαυϊγ, Ὀυῖ 1 δῃγ ἔγιβ νἱγίιι6." ΤΏΉς συγχαιρ. 8 
δϑϊὰ ἴο Ὀ6 ἔογ [ἢ 6 δἰ πηρία χαίρει. Βιιϊι τ 6 συν. γαῖ ΠεΓ 
δἰδπαβ (Ὸγ ἐπὶ, ν Ὠ]οἢ 18 ἐσργεσδοά ἴῃ (Π6 ργοςθαϊης 
εἰδυβθ. 

ἢ. πάντα στέγει. Τἢ8 ΠΠΔΥ αἰἰΠποῚ Ὀ6 ἱπτογργοιοά 
“ ρῃάιιγείἢ 41} {ΠῚῊ ΡΒ; 828 βυρτὰ 9, 12. (ὙΠ ΟΓΟ 566 
16 ποῖρθ), δῃηά 80 τἰϊ6ὸ δηςσίθηϊ (οιημπηεπίαίζοΓϑ, δηὰ 
ἸΔΔΏΥ ΠΊΟάοΓΉΒ : ΟΥ, ψἰτἢ οἴ οΓβ, ἐσσὶ, γεζϊοοθέ ; ἃ5 ἴῃ 
διγδοῆ, 8, 90. οὐ δυνήσεται λόγον στέξαι' ἀῃα 53ο0πι6- 
εἰπ]68 ἰῇ ἰἰ (Ἰαβϑ5)ς ἃ} νψγίθγβ. ὍΤηα ἰαϊίοῦ 8636 
βθοϑιη5 ἴο Ὀ6 {{Π| ΠΟΥ Δσγοοαῦϊα ἴο τῆ6 οσοηϊοχί. Απά 
801 Ρεῖ. 4, 8., δηὰ Ψψατη68 δ, 0. ἀγάπη καλύψει πλῆ- 
θος ἁμαρτιῶν" Δη 4|80 Ῥτον. 10, 12. ἀπά Ηδεεγοῆ. 
στέγει, κρύπτει. Τα πάντα, Πονόνογ, πηιιϑί ἤοΓα, 
δηὰ οϑροοϊα ν ἰῃ τῃ6 [οἰϊονίης οεἶδυ568, θ6 ἰδίκθῃ 
Ῥορωίαν ον, ἀπ αἶβδο Ὀ6 γαβίγιοιθα ὈῪ (6 εἰγουπι- 
δίδηοοϑ οἴζῃε ς886β.Ὀ Τῆιι5 Ποβοπηι.: ““ δοϊθπί νοςθ8 
ὈπΠίνοΓ88165 Γαϑ ΓΙ ρὶ 6Χ πχδίογᾶ δι ]αοοηί 6." [Ι͂ἢη ΠἸΚα 
ΤΩΔΠΠΘΓ ἴἰ6 πάντα πιστεύει τηιϑῖ δ6 ἰηίεΙργοῖεθά, 
“ (γιυβίοι! 411 ἐπ ηρ5 ν ἢ! οἷ 118 Κηον]οᾶρε οἵ ἔδε(3 
ΜΠ ρογπ ἰΐπὶ ἴο Ὀε ον." Ὡῆο [οἸονίηρ τάντα 
ἐλτίβει 8 ΠΘΑΡΙΥ 8|Π|δἀ το {Π|8, δηἀ πιλυϑὶ Ὀ6 51Ππ|}]14Γ]Ὺ 
τεοιτἰοιεἀ. Απά 580, ἤπα ν, τηιιβὲ {Πππ πάντα ὑπομένει, 
ἷ. 6. 811 τῃ!ησ8, νν ἷο]} ἢ ἃ 88(8 σΟὨδοίθ ΟΕ ΤῊΔΥ δθ6 
θοΓΏ6. 

ΤΠ656 ίουν ᾿αϑὶ οἶδιι865, ἢονανοῦ, δά οὐ βοιγα 
νΔΓοῖΥ οὗ ᾿ηογριθίδίοη, δοσογάΐϊης ἴο 16 σοηογαὶ 
γίον τὰ Κα οὗ (Πεῖν σΠδγδοίογ, (866 (ἢ6 (οιηππηρηία- 
ἴοΓβ ἃΡ. Ρο]69.) Υδῖ (6 στέγει τηυδὲ (1 {πη Κ) 6 
ἱπιογριθίθα 88 δῦονθ; δηή τἢ6 πάντα πιστεύει τηιιδῖ 
Βοῖ ὕὈ6 οσοηῃβῇηρα ἴο οὐ ἀθα]ηρθ ψ ἢ οὐγ ζεεηάς, 
δυΐϊ, 88 ΔΡρΘΑΓΒ ἔτοιη 16 ργβοθαϊηρ, οχίθηᾶβ ἴο Οοὐγ 
ἱπιογοοῦγϑα ἢ ΟἿΓ ποίσίδομγα σΘΏθγα γ, δηὰ ἀδ- 
ποίο8β ἃ 4ρἰγὶέ ὁ σαπάοιε" ν᾿] οἢ 18 ΜΠ ηρ ἴο θα] ονα 

νπλ ἰδυ θυ, πο οτ πη η6 αἰΐεηο ἰδία. Ῥίυϊ. ρ. 613. ο. κακῶν οὖν 
ἱστορίας ὁ πολνπράγμων ὀρεγόμενος, ἐπιχαιρικακία: συνέχεται πάθει, 
φϑόνου καὶ βασκανίας ἀδελφῷ. φθόν»οε μὲν γὰρ ἐστι λύκη ἐπ᾽ ἀλλο- 
τρίοις ἀγαθοῖε᾽ ἐπιχαιρεκακία δὲ, ἡδονὴ ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις κακοῖς ἀμφόο΄. 
φᾳρα δὲ ἐκ πάθουε ἀνημέρον καὶ θηρεώδονε γεγένηται τῆε κακοφθείαε. 
3εε αἷοο Τοῦ. Αμότγ, 4,1. 
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δΔη δορ6 ψῈ]]} οἵ 411 πιθη,Ἐ 1. 6. 85. ψ6]]} ἃ5 {Π61Ὁ δοίυδὶ 
οομάιποιὶ Μ01}} ρογηϊ ἃ5 ἰο ἀο. 
Οπ {Π|686 ἰαϑὲ [Ὁ0Γ νϑῦβϑθ8 8566 ἰἢ6 δχοϑ]θηΐ 8ι1η}- 

ΤΉΔΤῪ οὗ ὙΥΠΙτΌΥ. 
8. ἡ ἀγάπὴ οὐδέποτε ἐκπίπτει. ΤΏἬΘΓΘ 18. ΤΊΟΓΘ ἐδ 

ΟΠ6 86η86 οἵ ΨΜἤ]οἢ {{|656 ψοΓά8 ΔΓΘ βυβοθρο 6 (866 
, β6Π01.8ρ. Μαίῃ.); θα [16 σοηζοχῖ ΓΘηΌΙΓ68 ἐκπίπτει ἴο 
Ὦδνα ἴΠ6 86η86 δεϑίσῃρ (ὁ 1 ὈΥ 1ῃὴ6 ατοοκ (οιῃ- 
τηθηίαίοῦϑβ, οὐ διάλυεται, οὐ διακόπτεται, οὐδήποτε παύ- 
εται, ““ὨΠΠα Δη) 188. οαιοῖ :᾿ 1Π6 ργθβθηΐ θείην πιο 
Ρορυϊατγιίον ἴογ [ἢ Γαΐαγο, “ τοὐδέ ον Ὶ σθᾶ86, ΟΓ σοπ]6 
ἴο ποιρῃς;" θυ (48 ΤΠ] ορἢ. οὔβεῖνο8) ἐν τώ μέλλοντι 
αἰῶνι μένει, τῶν ἄλλων ἁπάντων κατηργημένων. Απηὰ 80 
Ζοῃαγ. 0679. Τἢ5 ᾿πίουργοίδιοη 18 σοηῆγπηθα Ὀγ 
τ 6 ΤΟ] ονηρ εἴτε δὲ προφητεῖαι. [ἰ 158 ΤΙΡΏΥ γα- 
τηαγΚαοα Ὀγ Βοβθημη., {παῖ εἴτε ἢᾶ5 ἤθΓα {6 ἔοτοθ οὗ 
“ἐ φοῃ)οϊηϊηρ νἢαϊ 15 οὗ {Π6 88η16 ἡδίαϊα οὐ Κιηά." 
ΤΠΘΓα 18 αἶδο ἃ νϑυθ' οατοα. Ο,τοί. ψ6}} σοπάοτβ : 
“ς 851 ΔἰΙσι! οὈτσογο." ΓΓΏθ86 γαρίσματα, 1ἴ 15 5414, 
Μ01}] οΘ886, ([ὉΓ καταργ. 15 8} ΠΟΠΥΠΊΟΙ5 Ψ1τἢ παύσονται,) 
1. 6. 1ηὴ ἃ πἴγα [ἰἴ6, 581η6 6 {ἢ γα Ψ1}} (ἤθη Ὀ6 πο ποοά 
οὗἁἩ {Π6πη|, ἴον 41} ψ|}} ργαΐϊβα αοά. Τ|ν8 18 {86 ρ6- 
ὮΘΓΔΙ] νον ἰακοϑη οὗ (ἢ6 586η86. [1 σληηοΐ, ΠΟ ΘΨΘΓ, 
ας {Ππ1η}1 1{ ἴοο σοπῆποά. Τῇ ρὶ δ ἤογα βροκϑη οὗ 
σοδαβθα ἴῃ ἃ ΝΟΥ 5ῃογί {{π|6 δτασ (6 Αροβί!α ψτοίβ, 
Βανίηρ βουνθά {6 ῬΌΓΡΟΒΘΘ Ἰηΐοπαρα ὈΥ ὑοδγίη 
ἰαϑΕΠΠἸῸΩΥ (0 {{|6ὸ ἀϊν!ηθ οτρὶη οὗ {πΠ6 ὐοβρεὶ. 1έ 
βῃου α ἐῃπογοίογο βθθὶ ἰπαΐ [6 σεαϑβίης δα οΟΜΗΩ 
ἔο πιοια ἠέ νγἃ5 τηθδηὶ ἴο Ὀ6 σταήυδὶ, ἀπ ο (26 ρίδςθ 
διϑῖ ἴῃ (15 νοὶ, δηᾶ [ἤθη ἴῃ τῆς μοι ἴο σοπηθ. 
8ο ΤΤΠΘορνΪ. (ἔτοια (ἢ τγγβ.) : Εἰ γὰρ καὶ αἱ προφητείαι, 
καὶ αἱ γλῶσσαι διὰ τὸ τὴν πίστιν παραδεχθῆναι εἶσι, τῆς 
πίστεως πανταχοῦ ἁπλωθείσης, εἰκότως ὡς περιτταί ἀρ- 
γήσουσι, καὶ νῦν μὲν, μάλιστα δὲ τότε. ὅ0 «͵50 Ρῇοί. ἃρ. 
Οἴου. [{ 15 ἰῃογοίογο νους γθάϑοη οδ]θοίοα ὃν 

ἃ ΤῊΉΪΘ νἱγίασθ 'Β Ὀδδυ  }Ὺ ἀορίοϊοά ἰῃ ΤἼΗυογά. 1, 08. (οἰϊοὰ Ὀγ 
Ἰνεί5.) τὸ πιστὸν ὑμᾶς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τῆς καθ᾽ ὑμᾶς αὑτοὺς πολι- 
τείας, καὶ ὁμιλίας, ἀπιστοτέρους ἐς τοὺς ἄλλους, ἂν τι λέγομεν, κα“ 
θίστησι. εῖ (Π6 ψΟΓά8 ὙΕΓΘ ἃ ΤΊοΘγα βδίςεγυ, ἱπἰεηάεα ἴο οδ᾽ο]8 
{᾿6 1,Δοραδιμοπίδῃβ, : 
ἡ. Απὰ αἷοο Μβοκη. ; ““ἜΠΕΥ 58.8}} 06 δϑο] διὰ ἴῃ (ἢ8 ΟΠυγοῖ οἡ 
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Ποοάάκτ., (δαῖ (Π6 γνώσις σληοξ τοΐοσ ἴο Ἔν σΥ Κιπὰ 
οὗ Κηον]εάρα, δίπςα ἰἢ6 ποῦ ]θδὶ 50.4}} 6 τυ οἷ) 1π|- 
Ῥγουβά." ἵ [6 Αροβιῖα 18 ἤθσα βρϑακίηρ οἵ ἡὶ γνώσις, 
δι, εἶν, (ἢ 6 βυρεογηδίυγαϊὶ χαρίσμα 580 οΑ]]ςἃ, ψΠΊΞΒ, 
8 α “7, Ὦδ8 Ὀδοη Ἰοηρ διηῆοα δροϊ βῃοὰά. [δῖ 19 
ΒοΓα 884 οὗ ἴῃ 686 ἰἢτεϑ ργίηςίραὶ ριϑ 15 τη ἀδα ἴο 
6 Δρρὶ]ἰο ἰο 6 Γαβί : δῃΐ 118 βθοῦιβ ἴο θ6 βυρ- 
εβίεα ὃγ {Π6 εἴτε, νος ἢ 18 νοΎῪ 6]Πριἰςδὶ ; 4. ἀ. 
“4 Βιι (411 ἰΠ6586 γνιἣδ ἄρον πιϑρητοηθα ψ1}} 66 456) 
ἩΠΟΊΠΟΓ Ργορῇθοὶοβ, ἢ οῖΠεΓ ἰοηρυθ68," ἄτα. 

9. ἐκ μέρους γὰρ γινάίάσκομεν, δα. ΤὮ]8 πηῦϑὲ 6 
υπάογβίοοα ςοὨοΗΥ οὗ δηοίῃον νοῦ, θυΐ ρΔΓΕΥ 4150 
οὗ 114. ᾿Εκ μέρους 18. υϑβοὶ 1 ἰδ6 88Π1|6 86η56 85 δὲ 
14, 927. 

11. ΤΠ Αροβι]α ον {ΠΠυϑἰγαίθβ {π|8 γα ϊῃ ΒΥ ἵπνο 
δ᾽ 1} ἀ68, οη6 ἰδ ἔγοπῃ (ἢς βίδίε οὗ θουῃποοὰ 48 
σοιῃρδγαὰ ἰο τηδημοοά; (6 οἰδογ, ἔγουι {πῸ νὶὲνν οὗ 
ΟὈ]Θοῖδ (πῃγουρῇ ἃ ἀϊπὶ δηὰ οὔβουγὰ τηράϊι. ϑεδοείξ, 
γ{6}} γᾶς δβ [6 Β0ορα οὗ 186 Αροβιὶθ ἔδυ: ““Ηε ἰνδὰ 
δαὶ ιτἰϊὶ σῃαγιν 15 οὗ ργεδίογ νδῖυθ ἤδη τ 6 ρ 5 οὗ 
{᾿|ὸ Ηοὶγ ϑρίγιῖ, θθσδιιβ τῆ 6 ἔόγῃλοσ γθι81η5 ἴο δἰθγ- 
πἰγ, θυϊ (ἢ Ἰαζίοῦ ν}}}, ἴῃ ργοσαϑββ οὗ {{π|6, σθᾶβθ. 
Νον ἢ σοϊηρᾶγαβ (ἢ 8 Πἴὸ δῃηὰ (ῃς ποχί ψ ἢ (ἢ 6 ἀρὲ 
οὗ Ὀογμοοά δηὰ τηδηῆοοά. ἘΒγ Ὀογδοοάὰ 6 τερζο- 
δοηΐδ ἴ[Π6 ργαβθηΐ ἰἰέθ, ἰη τ ηϊοΐ, ἃ8 σ] γθη ἀεἰ σιὶ 
ἴῃ (ογ8, 80 γα ἀορηϊς ἵπ χαρίσματα. Βγ πιαπῃοοὰ 
86 γαργθβθηΐβ ἴπὸ [Π6 ἴο οοιθ, 1η ψ ἤἢϊοΐ βυρογῆυους 
{Πηρ8 ν1}} θ6 ἀοη6 διναὺ ΠΝ, δηὰ ἰονα ΟὨΪΥ γοπιδῖι." 

11. ὅτε ἤμην νήπιος, ο. ῬῬτΟΡΔΌΪΥ (Π18 ψγδβ δῇ 
δάδρο, Ὀείης αἰδο ἔουπὰ 1ῃὴ Μαϊπηοηα. Οοῖ. ἰὺ8 
Θχρουηάβ: ““ Αἰϊι8 εβ8ἴ βδαγίηο, 8118 βιιΐβ, 8111 ΓΟΓῸΠΙ 
φοπςορίυβ ρΡᾳθτ18, Αἰἴα ἤφοο νἱγῖ8.᾽ Ὲ [Ι{ 15 ρἰδίη {πὲ 

δλσίΪ,, ἴον ἰϊ πδῖἢ ἰδ ποὰ δυδβιοίεηϊ ἰρίθγηδϊ δίγεηρτη ἴο βυρροτῖῖ 
δΔηὰ οΟἰγ ἰϊδ6}. ὅ.:6 Ἐρίεδ. 4, 1}---14. 'ΓΏΟΥ 588}8}} Ὀ6 δο 5 μοὰ 
ἸΚονν θα ἴῃ πεδνθῃ, Ὀεΐς οὗ πο υ.86 ἴδογε, 8 ἱΒε Αροεῖϊε οὔϑεσγνει 
ἧη ἴτε ἔοἸ]]οννὶρ᾽ νϑγδθ." 

πὶ ἡγείβ. ἢδ5 ννῈ}} {}]ι81 γαῖ δά (Π|8 ἔγοπιν {{Ππ Ο]αλδὶςαὶ τυτίετϑ; δ5 Ευγὶρ. 
Ῥεϊϊαὰ. 9. διδάξαι δ᾽, ὦ τέκνον, σὲ βούλομαι, ὅταν μὲν ἧς παῖς, μὴ 
πλέον παιδὸς φρονεῖν, ἐν παρθένοις δὲ παρθένον τρόπους ἔὄχειν᾽ ὅταν 
δ' ὑπ’ ἀνδρὸς χλαῖναν εὐγενοῦς πέσῃς, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀφεῖναι μηχανή- 
ματ᾽ ἀνδράσι. Ηογ, Ἐμίδι. 2, 1, 99. ϑυὺ μυϊγίος μυς}16 νε]ιῖ σαὶ 
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εἴ Δρο(οϑ[8 ἰ5 ἴδ ψδηθηρ, τ Ὠ]οἢ 18, ΠΟΤ ν ΟΓ, ΘΑΘΥ͂ 
ἴο 06 8ιρρ[164, δηὰ ν88 οἠηϊ θα ΔρΤΘΘΔΌΪ (ο [{Π6 
οη!05 οἵ Οτγίθηίαὶ νυ ηρ. 

Ι Ἑσδηηοί 8886ηῖ ἴο πηοβί γθοθηΐ ογαίρη (οιηπρηίδ- 
ἴοτβ. Ψῇο τοίδγ {{||8 ἴο βοπηθ “"πΊΟΓῈ ρογίθοϊ βίδία οὗ 
{Π6 Ομυγοῖ, ἴῃ ψ οὶ Ὠίνίηθ Κηονίδαρο βῃου!α ἤᾶνθ 
Ιη846 ἃ σοηϑίάἀοτγδῦϊθ δάνδησθ." Εδγ (ἢ 6 νϑῦῪ (τη οὗ 
[6 ΘΧΡρΓΘβϑίοῃ5, “866 ἔλσα ἴο ἴμς6,᾿᾽ δηά “ {ἢ 6η 5}1}}} 
ΙΚπον ὄνθῃ 88 1 δηλ Κπονη,᾽" 18 ϑι0 ἢ 88 ΡΙΔΙΗΪΥ ἰο 
Ροϊηΐ δἱ (ἢ Κηονίραάρο οὗ αοά, 18 ψᾶγ8, δηὶ ψογκΚϑ 
1η αποέδον ννοτὶ ἃ, Απηά 1η 118 πηδῆηθῦ [ἢ6 ρᾶ58Δρ6 
ψ 85 δχρίφ ηθδα Ὀγ (π6 δηιθηΐ (οιμπημθηϊδίογβ, Ἐ ̓ ΠῸ 
τσ ν ΘΧοπρ] ΠὟ 11 ΌΥ ἃ Γοΐδγθηςσθ ἴο {86 τηγϑίθγ ουβ 
ἀοσίγιη68 οὗ {πΠ6 Οο8ρεὶ, ψ ῃϊο ἢ 6 γα θη)οὶπϑά ἴο 
δοίϊουο, Ὀὰϊ ποῖ ρμερπιϊέϊοα ἰο γεῳ ὠπαογεέαη. 1 
ἢδνα βοηιοῇογα γοδα, (πὲ δὶγ [5ϑδὰς Νοσίοη {πουρἢϊ 
818 Ργοίοιιηά εβϑὲ ἀἰβᾳι 5 10ῃ8 οὐ (ἢ 6 ἰαννβ οὗ παίιΓΘ 
ΨΘΓΥ ΡΟΒΒΙΟΪΥ τηϊρσῇς ἀρροᾶγ ἰο (Π6 ΑἸ ΘΠ 88 (ῃ6 
ἤηθγοϑί {γῆ68 οἵ ριθεὶα ἐϊπαριηδοη. Ηδ 88] ἢθ 
δοοιηθα ίο "6, ἴῃ 118 ἴδ, 45 16 6 ΓΘ, ΟΠΪΥ δηλβίηρ' 
ὨΙπ1861, Κα ἃ θογ, ψι ἢ ῥοΚίηρ ἊΡ ῥγθῖῖν ρΘΌὈ]65 
οη {Π6 868 βἴοτϑβ. 

12. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δὲ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι. Τὸ 
σοΙΏΡΓΘΠ θη {Π6 πηοδηϊηρ οἵ [Π6 Αροϑβί[8, 11 τηιιϑὶ 6 
οὐυβογνοά, {Πδξ ἢ6 ἤθγα βοιηθν δῖ σοηίουπαβ [ἢ 6 Ππᾶ- 

Ἰυάετεὶ ἱπέβῃβϑ. Οὐυοὰ ουρϊὰδ ρει, τηαἰατὲ ρῥΐοπα σοϊ αι. Χοῃ. 
Ῥαά. 8. ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὧν τὰ ἐν παισὶ νομιθόμενα καλὰ δοκῶ κε- 
καρπῶσθαι" ἐπεὶ δὲ ἤβησα, τὰ ἐν νεανίσκοιε᾽ τέλειος τε ἀνὴρ γενό- 
ἐνος' τὰ ἐν ἀνδράσι. Ηδε ακἾ80 οἰίε5 ϑεπεοα, ἔρ. 27., δὰ Ατγίδη, 

ξρικι. 8, Φ4. ΤΠ ρδδβαβαβ οὗ Ευγὶρ. πὰ Χρη. ἱ δὰ τηγβοὶ ποία. 
Ι δά Ηον. ὕβδγηι. 4, 10, 7., δὰ Ῥῃ]]οβῖγ. 1ῖ. Αρ. 1, 17. 8. ἢ. (ρ. 92. 
διιὺ. ἰηΐϊ.} ἐρομένον δὲ αὐτὸν τῶν στενολεσχούντων τινε, ὅτου 
ἕνεκα οὗ ϑητοίη ; ὅτι, ἐφὴ, μειράκιον ὥν, ἐθήτησα᾽ νῦν δὲ οὐ χρὴ 
ητεῖν" ἃ. 8, 48. τὸν μὲν γὰρ χρόνον, ὅν μειράκιον ἦσθα, τρεκόρησε 
σοὶ ἡ νεότης τὰ τοιαῦτα, ἐπεὶ ἐς ἄνδρας ἐξαλλάττεις ἤδη, φειδώμεθα 
τῶν ἀνοήτων τε καὶ εὐκόλων. ΤῺ Ξορἢϊδῖ (1 δυΞρεοῖ) πᾶ τῇ 8 ρ88- 

οἵ 5:1. Ῥαὺ] ἴῃ πιϊπὰ, δηὰ 80 μδὰ ἃ υυγίϊεγ οὗ ἃ [16 οὗ ]βθυϑ, ργε- 
ἢχεὰά ἴο Βεκκογ᾽β Ἑαϊτοη. 

π᾿ Τῆς ΤἼΘΟΡὮΥΪ. : ὅτε ἐν τῷ μέλλοντι τὴν ἀνδρειοτέραν γνῶσιν 
ἕξω, τότε καταργησθήσεται ἡ μικρὰ καὶ νηπίοις ἐοικυῖα γνῶσις, ἣν ἐν- 
ταῦθα ἔχομεν. πὰ ΤΠεοάοτεῖ : ἀπείκασε τοίνυν τὴν μὲν ἐπὶ τοῦ 
παρόντος βίον δεδομένην ἡμῖν γνῶσιν τῇ τῶν νηπίων γνώσει, τὴν δὲ 
γε προσδοκωμένην, τῇ τῶν τελείων ἀνδρῶν. 
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ἔυγα] δηὰ {Π6 πηοίδρμοτγίςδὶ, {πὸ τπϊηρσ 156} δηὰ ἐμπαῖ 
αἰτῃ Ὠ!οἢ 11 15 σοιηραγεά. Τῆι βλέπομεν ὈΤΟΡΘΙΪΥ 
ὈοΙομσβ ἴο {116 ἰδίίογ, δι 15 τιϑοὰ ἴογ γινώσκομεν ; δηά 
ἐν αἰνίγματι, ΠΟ ΡΓΟΡΟΥΙΥ ὈΦΙοηρβ ἴο 1ἢ6 ἔογπηεγ, 
δηΐ ίογ ν ῃϊοἢ οὴθ σου να Ἔχροςοιίοή ἀμυδρών, 5 
υϑεἀ οὗ (6 ἰαίίεγ. ΤῈ ρῆγαβο, ἔοβ. {1 Πη Κ5, 15 ἀ6- 
τἰνοὰὶ ἴτοπι Νυμ. 12, 8. διὰ αἰνιγμάτων. Βυὶῖὶ {Π81 15 
οὗ ὁ ἀϊδγθηϊ παίυγθΌ Τῇδ δχργοββίοη 1ἢ αμθϑίϊοῃ 
δἰ σῸ1Π 658 οὐδεμγίῳ ἴῃ ϑυσῇ ἃ ΨΑΥ͂ 8ἃ9 φηϊστηδβ ὯΓΕ 
508} Υ υπαογβίοοι : δηα {{}18 18 οοπῆγμηοθα ὈὉγ Ηε- 
δγοῖ., ψῆο δχρίδίηβ ἴἃ (1 τὔϊηκ νἱϊῃ ἃ γεΐδγεποα ἴο 
118 βαϑθαβ) ἐν παρεικασίᾳ, ὈΥ͂ σιι6885β.. Απᾶ 80 ΤΠεο- 
Ρἢγὶ. υπάοτοιοοά ἢ. ΟΥ̓́ Ν᾽ εἰϑιθίη 5 (]βϑιςδὶ εἰἃ- 
τ[΄οη5 (6 [ΟἹ] ον ησ ἅτ τη 6 πιοϑί δρροβίῖθ : Ευτίρ. 
ἈΠι|65. δ. τὰ δ᾽ οὐκ ἐν αἰνιγμοῖσι σημαίνει κακὰ, Σαφώς 
γὰρ αὐδᾷ: Ῥαυβδη. Αγοδα. 8. δι᾽ αἰνιγμάτων πάλαι, καὶ 
οὐκέτ᾽ ἐκ τοῦ εὐθέος λέγειν τοὺς λόγους. ΑΟἷι. δῖ. οὕτω 
Φανερώς, καὶ οὐκέτι δι᾿ αἰνιγμάτων. ᾿ξ Ξοἤϊη. ο. (ἰε- 
βὶρὶι. οὐ δι᾿ αἰνιγμάτων, ἀλλ᾽ ἐναργῶς γέγρατται. ϑεὲ 
αἰ5ο Βρ. ΒΙοπιῖ. οη Ζξ3οἢγ]. Δ σ. 1081. ΟἸοβδ. 
τὴ τοβροοΐ ἴο τῆ δι᾽ ἐσόπτρου, 1 δοςράο ίο (ἢς6 

ορίπίοη οἵ Βο5, ΕἸξη., Ῥεᾶγοθ, Ῥείβ., δηά πιοβί ( τί- 
[168 βίησα {Π|6 ὶΓ τπ|6, (ἱποϊἀϊηρ. Ὁγ. Μαϊθγ, ἴῃ ἃ 
ΨΘΓΥ 1η3ἰγαςσίνα ηοῖς ἴο 8η Δ πη] γαῦ]α δογπηοη οὐ {Π|15 
τοχί), {παῖ 11 8 ἴο Ὀ6 ιηἀογβίοοα οὗ βδοηια οὗ ἰΐοβο 
ἰΓΔηϑραγοηΐ βυθβϑίδησοϑ ΨΏΪΟΝ {Π6 Δη 6 18 τι56( ἴῃ 
τοῖν ψὶπάον8, δ} 6} 85 1] ρ]αἴ68 οἵ ̓ ογῃ, ἰγαηβραγεηῖ 
βίοησ, δηά {πε πκΚὸ,1Πγουρσῇ ψ Πσἢ ΠΟῪ βὰν ᾿πἀθοα {Π6 
οδ]εςοῖβ ψηπουῖ, θὰ. οὐβοιγοὶγ. γη;πάον5 σεγο οἴη 
ἐογπιϑὰ οἵ 18 ἰΔρ15 βρθουϊατὶβ τη δπεοηθά ὃν ΡΙη. 86, 
δῷ, ν ῃοἢ νν88 νϑγὺ ρ6]]ς]ά, δηὰ δἀτη 64 οὗ θείης 
δΡ [1 Ἰηΐο ἰὨΐη ογμδέω, ᾿Πποιιρὶ βοῖη 6 6Γ6 πλυσΐ ΠΊΟΓΘ 
Οὔβουγα ἤδη οἴποτβ. ὅδε ἴΠ6 ραβϑᾶρθ οἰίβὰ Ὁ 
γ εῖ5,» Ημδρο]άϊ (1 {π|η1} δἀπὰ ΠορτιΖῃοῖῆδγ ὕο 

5 Αμροηρ᾽ ἴπεδε δὲ ΡΙυϊ. 198, 84. ὡς γὰρ διὰ κατόπτρου φαντασι- 
οῦται ὁ νοῦς θεὸν δρῶντα καὶ κοσμοποιοῦντα. ϑῖτΔΌΟ, Ρ. 814 Β. ἦν δὲ 
τιε τόπος καὶ λίθου λευκοῦ---ἄλλος δὲ τὰς διόπτρας βώλονς μεγάλας 
ἐκδιδοὺς, ὥστε καὶ ἔξω κομίξεσθαι. ῬΙ]ο, 5699, 15. δρομαῖος εἶτ᾽ 
μέγαν οἶκον εἰσεπήδησεν, καὶ περιελθὼν προστάττει τὰς ἐν κύκλῳ 
θνρίδαε ἀναληφθῆναι τοῖς ὑάλῳ λευκῇ διαφανέσι παραπλησίωε λίθοις, 
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Ἰηδῖκο πηδηςτίοη οὗ 8 νϑγὺ ρεϊ]υοἱὰ Κιηά οἵ 14ΡΓ8 βϑρϑθευ- 
ἸΔγὶ8 σου ΠΟΏΪΥ υ56ἀ 1 ϑουίῃ Απχοιῖοᾶ ἔογ Ὁ υγο ἢ 
ψίπάήον8. ἊΝ 

12. πρόσωπον πρὸς πρόσωπον 185 βΒυρροβοά ἰο δ6 
ἐογηθαὰ ἴτοπη στόμα κατὰ στόμα λαλήσω ἴῃ Πουΐ, 28, 
87. Οὗ οουγβα 1Ὁ βρη 65 ““ τηοϑί οἰφαῦγ.' ΕἸβηθῦ 
ἤὮδγα σΟΙΏρΡΑΓΟΒ ἴὺ ΠΘ ρᾶβ8ϑᾶρθδ ἴγτοπι Ρ]αΐ. Ῥῃφά. 
846. Δα Μαχ. Τγτ. 1). 27. (ἡ ΠΙΟἢ Ἰατίογ ἴ δα την - 
861 ποίβα ἀον) ; αἰξο Ρ]υΐ. 46 Οδ5. Ρ. 882. Κύυδϑιιβθ, 
ἴοο, σΟΙΠΊΡΑΓΕΒ ἃ ΝΘΓῪ 51Π}}}8Γ οθ οἵ ΡΠ] οβέγ. Ψ. Αρ. 
8, 26. βλέψας τε δεινὸν ἐς τὴν γὴν, καί προβὰς τρία ἢ τέ- 
ταρτὰ τῶν βημάτων, παιέ τὸν τύραννον, παιέ, ἔβοα" οὐχ 
ϑ 4 , ᾽ σ 3 . ὥσπερ ἐκ κατόπτρου τινος εἶἰδωλον ἀληθείας ἕλκων, ἀλλ 
αὐτὰ ὁρών, καὶ ξυλλαμβάνειν δοκῶν τὰ δρώμενα. 

’ ΤΠ6 ψογάβ ἄρτι γινώσκω, ὅτ6. ἃΓ6 ΘΧρΡίΔηΔΙΟΓΥ οὗ 
6 ργϑοδάϊηρ ; δηά καθὼς καὶ ἐπεγνωώσθην σΔ ΟἾΪΥ Ὁ6 
ΤΑΛΙΟΠΔΙΥ υπάοιβίοοα οὗ {{|6 ἀποιοίθσο 977 αποέδοῦ 
εὐογἰα, Μ ΘΤΘ Π6 Τογὰ νν}}}] Ὀ6 Κηονη, δηά 41} 18 
ἀϊβραηϑαι 5, Ἔν 6) ἃ8 106 ἃτ6 ον [Πογου ἢν Κηονῃ 
Ὀγ Ηἴπι, ““ψῇῆο βρίθι οὐ ἃ}1 ΟἿΓ ΑΥΒ ; ΠΟΥ 15 {ΠΘΓ 
ἃ 1ῃουρῇῃξ 1 οἷν ἢδατίβ Ὀυΐ Ηδ ““Κηονοίῃ 11 4]- 
ἱοροίῃογ." ΤῊ ϊ5 νον 18 σοΟΠΗΓΠΊΘα ὈΥ βοίηθ δηζθηξ 
Οατοοῖκ Οοιϊιμιηθδηίδίογβ, 8385 Ῥῃοί8. ὅδ66 4͵3ο0 δοῇοὶ. 
8Ρ. Μείἢ. δίδα 6 }} ραγαρῇγαβϑθϑ ἰἢ18 : “" 8 ἀο ηοΐ 
γεοῖ {Ππογουρ!Υ σοιηργθθηα {6 ἀαβρηβ οἵ ἀοα; ν6 

οἱ τὸ μὲν φῶς οὐκ ἐμποδίξουσιν ἄνεμον δὲ εἴργουσι καὶ τὸν ἀφ᾽ 
ἡλίου φλογμὸν. ϑΥείδιε!η αἰδο δά ἀυοθθ τυΘΩΥ 5810}}} Δ. ΘΟΠΊρΡΑΥΒΟῊδ 
ἔγοτη (6 Εἰ ποδὶ για γ8; ἃ8 «Ζ4]1κἰὰ υθοηϊ, μ». 109, 1. Ὁ 
ηυδηΐα ἔπϊξ ἰπῖεν Μόοβει) οἵ ψβὶᾳυοθ ργομμεῖαβ ἀἰβεγεηιία  ΡΊο- 
Ῥδοῖς γε φαΐ ν᾽ ἀαγιιηῖ ῥοῦ δρθομίατ ποη ἱμοϊάμπι, Ὠδαϊθ ροίεγαπὶ 
νυ] τπὶ δἰζοίογα ἴῃ οοϑἴππι, υἱ νἱἀογεηῖ, 4 ἴῃ οαοο δριηῖιγ, 85. Ὁ, 
Ὥκμη. 10,9. ποᾳυς Πἰς (μη), εἴ δὰ νεῦρα ἱμδϑῖὶ8 ποὴ ἔπογυηῖ δαι19 
εἰαγὸ γονοϊδῖαβ. Μόοϑαϑβθ νϑῖῸ υἱέϊ μοι δϑρεομίατ ἱμοϊάμη!, ποηὰ 8 ἰος 
ἰδητιιπ), δαὶ εἰ οαραΐ δυδί τ 1η αἰτίη, αἱ νἹάογεῖ  αείο αὐ ξαεῖεηι, εἴ 
νἱἀϊ Θρ]επάογεπι ρ]ογίϑ 6)}.5, Πεα 16 ΠΊΘΠΒ 6705 ἱξηπηιίαΐα Θβῖ, Π6 4116 
ἔλεε, βίουϊ γοϊ! αυόγιπι ργορῃοίδεια. Φεσδιηοίῃ, [ο]. 49, Φ. ΟἸηηδα 
Ρτορδιεῖξ νἱἀεγιαπῖ μῈΓ δρεσμέαν πο ἱμοάμηι; Νίοβεβ πηδρ βίος ποϑ- 
ἴογ υἱαἷῖ ρϑὺ δρεομίαν ἰμοίαμηι, 

Ὁ Ὑπεοάογεῖ, Θχοιμ! γίηρ {[Π|8. ἔγοπι (ἢ 6 ἵνγο ϑδογαπηθηίβ, Βαρ- 
(ἴθ δηὰ ἴπ6 ϑιιρρον οὗ τῃ6 ᾿μοτά, β8γ8 οὗ {Π| Ἰαἴίογ, ᾿Ενταῦθα τὰ 
σύμβαλα τοῦ δεσποτικοῦ θεῶμεθα σώματος, ἐκεὶ δὲ αὐτὸν ὀψόμεθα 
τὸν Δεσπότην ῬΙΔΙὨΪΥ ἰῃ ἴΠ6 νΕΓῪ γεν ψν Ργοϊεβίδηϊβ ἴδε οὔ {Π6 
βδοδιιεηῖθ [κεῖ ποῖ (6 (Δἴ ΠΟ] 1.8 ργεϊεμα ἴο δὰν (ῃδί (πΠ6 ἀγεεὶς 
Οοπιπεηϊαίοῦβ οουηϊθηδηςα ἰγαηθα ὑϑιδη [1] 0η, 

4 
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οδηηοί δε ἢἰ ἔδςε ἰο ἴβοο, 1. 6. οὐν Κηονίοάρε οὗ 
βιπ 15 ποῖ ᾿ἰἶκο 5 Κπον]εάρθα οὔ υ : ἴῃ [δς ποχί [ἰἰΐς 
1ῖ τῷἘ} Ὀ6 οἰ αῦ 186; γ͵ὶὸ 51|8}} ἰῃοη Κηον ἢ ϊβ, ΟΥ̓́Θ 
8δὲ γὸ ἤδνα Ὀδοη ἰογα δἰγεδαν Κπονῃ ἴο δι.) [Ιη 
1Πυκιγαϊίοη οἵἉ (ἢ}8 ἐπίγνωσις ΓΒΕΟΡΒΥ}. Π45 ἴῃς ἴοὶ- 
Ἰοπίηρ ἤἥπε σοιηραγίϑοη : [Ὥσπερ ὁ ἐν σκότει καϑή 
ἕως μὲν οὐ βλέκει τὸν ἥλιον, οὐκ αὐτὲς ἐπιτρέχει τῷ κάλ- 
λει τῆς ἀκτῖνος, ἀλλ' ἐκείνη δείκνυσιν ἑαυτὴν ἐπειδὰν 
λάρψῃ, ὅταν δὲ αὐτῆς δέξηται τὴν αἴγλην, τότε καὶ αὐτὸς 
διύκει τὸ Φῶς. Εὸτ {Πὲ8, δὰ δηοίϊον αδἰπιοδὲ Ἔαυδὶὶγ 
Ὀεδυιι! οοτηραγίβοη, ἢθ ἨΔ5 ᾿πάεριδὰ ἰο ([γγϑοςί. 

18. νυνὶ δὲ μένει--- . ἜΒεβε ποεάβ ϑαοῖι γΈΥῪ 
μωρογίθοι ' υδὰς ὈΥ Οοιμπεηϊδίογβ οὶ 88- 
ἰδῆς δηὰ τποάογῃ. Ἐδε σεϑοθῶςὶ ἔογειηι ΟἾΘ5, 85 
Κταυδο, βΘΠΟΥΑΙ γ ἰηίογργεῖ σίστις βάμοϊα ἴῃ Δ]ΣΟΓΆΒ. 
βάεπι δίαυσ ἰηςερτιδίοι ἴῃ ἀοορῆάο, ἰοτγίδηάο, τιο- 
ΒαοΏΠο : ἐλπὶς, Φρεϑ ἰῃ πποϊϊογὶα δοοίοδιθ ἰθιροτα εἰ 
Ρογίες οησῃ ε)υ8 δἰδίυυ. Βυῖ (18 15 ἃ νεγν ὉΠ τγαγ- 
ΣΑΏΓΔΌΪΟ ᾿ἰοθῆδε οἵ ᾿πιογργοϊδιίθη. δοδγοοῖν Ὀείίες 
ουηάφὰά 18 (Πδί οἵ Οτοί. : “ ν|}} γοιϑδίῃ, ἰἢ ἰῃεὶγ οἵ- 
δοίβ, ἴο δ}} δἴθσῃπιν ;" 88 (6 εὐρογὰς οἵὁ ἰ6 ἀεδα δζε 
δδϊὰ ἴο ἰοίϊον [ἢςπι. “Τἢυ (δᾶγβ δ6) [411], ἤΟρα, 
διὰ ἰονο Ψ1}} ὅδνο (Ποὶγ τονασγά, ὁ Τί. 4, ἢ ἃ 8., ποῖ 

ριττὴ γὰρ πίστις ἐν μέλλοντι βίῳ, τῶν πραγμάτων 
ομββῳ  αμληθδόῤν ἐμ ΚῊ γὰρ τείστις ἐξ βει ιεέγα Αὐλδοὶ 
τραγμάτων ν οὐκ ἔτι χρεία τῆς πίστεως" οὕτω 
καὶ ἔλπὶς ἐκεῖ περιττή" ἐλεὶς γὰρ βλεκομένη οὐκ ἔστιν 
ἐλπίς ὃ γὰρ βλέκει τις, τι καὶ ἐλπίξει; ἡ δὲ γε ἀγάτη 
ἐκεῖ μᾶλλον ἔχει τὸ κράτος, τῶν παθῶν πανομένων, καὶ 
τῶν μὲν σωμάτων ἀφθάρτων γενομένων" τῶν δὲ ψυχῶ 
οὐκέτι νῦν μὲν ταῦτα, νῦν δὲ ἐκεῖνα προαιρουμένων. ὅ66 4530 
(ξουμθη. δπὰ ΤΠοορθν!. (ἤο86 τηδίίογ 185 οἰ] εΗγ 
ἀεγινεὰ ἴτουι (ἢ γυ8.) ὍΤδδ ἴγῖ 18, (η6 αἰ βου 
Βιηροβ οἡ [Π|8: Γῆθ ΑΡροβια [88 οἰηϊ 6 ἴο πηδπίϊοη 

᾽ 



.. 1 ΟΘΒΙΝΥΤΗΙΑΝΒ, ΟΒΑΡ. ΧΙΙΣ. 608, 

[86 εαἰι86 οὗ [Ὦ6 ΞυρεγοΓ Υ ; γαῖ Π6 Ὠἰηΐ8 10 ἴῃ [ἢ 
ΨΟΓα8 νῦν μένει (᾿ ΒΙΟΒ ἸΏΔΠΥ τηοάσδγηῃ (οπβοϑηίδίοῦβ 
Θηἀδανοῦῦ ἰο στοηάθῦ πυρδίογυ, 58] 6 ποίησ (ἢ6 Ηγϑῖ, 
8δη4 ΘΧρΡ δἰ πΙἢρ᾽ ΑἸΤΑΥ ἢ 6 Β6οΟοη), ὩΔΠΊΘΙΥ, δίηςθ [ἢ 6 
“π΄ἴστις Δῃ ἐλπὶς ΟἿ]Υ γοιηδίη ἰῇ [1.86 ποιὺ, τη 118 ψοτ ἃ 
οηἶΐγ, ἴῃ6 ἀγάπη ν1}} αἶδο Ὀ6 Θχϑγοϊβοά ἴῃ σποέξον. 
«υοΥἰά, δηὰ ἴο 4}1] εἰθγηϊϊγ. Τῇ 8656, [ἢ6ῃ, ΙΠΔΥ͂ 
Ῥε [88 ΕΧρΓαββαὰ : “" Απά Βαϊ, Ηορο, δηὰ Οδβδγίιυ, 
{Π6886 [ΠΓ6Θ ἰοροίῃογ οχἰ δῦ ἴῃ {Π6 ργθϑθηΐ Βοθηδ οηΐψῳ; 
δὲ ἴῃ (86 ἑαΐαγο νον ὰ δι 8 Ηορο ν1}} θ6 ἀοῃθ 
ΑΆΥ, 8η4 (Πογαίοσγα [6 ργοαῖοϑι οἵ [686 18 ΟΒδυῖγ.᾽ 
Οὗ τῆς τπηοάδγῃ (οιπηπιδηξαίοτβ, ΤΥ ἰΓΌΥ δὰ Μδοΐζ. 
ἢδνα βῥοδί ἀϊβοογηθα (ἢ 6 βθῆ86. Ὑϑῖ, [ἢ βοῃδ (πίηρε, 
Βοιἢ δΓα ταϊβίδκαη, Ὁ ἃ πορίεοί οὔ (6 δηξίθης Ιηϊοτ- 
Ῥτγοίοθγϑβ. 

Τῆ6 ΑροΞί]α οου]ὰ ηοΐ τηϑδη ἴο ἀγα ἃ σοῃέγαβί "6- 
ἔψθθη (Π686 (ἢγοε δηά (Π6 ρ᾽ 8, βίησ6 οη6 Οὗ [86 {ΠγΓ66 
Τογβ8 ομϑ οὗ [ἢο86 ρσιβ. ὍΤὨ6 ἰγυτἢ 15, ἢ6 15. ὮΘΓΘ 
δροακίηρ ποῖ ὃν εοηέγαδέ εὐἱέὴ οὶ σα, Ὀαϊ οὗ υἱγέμοο, 
δηά (1 {ππηκ ἢ Βρ. Ῥεδγοθ) νἱγίυε8 ποΐ οοηϑηθά 
ἴο τπ6 ψδῶϊβ οὗ 16 ᾿Ἰηΐδηῖ Οπαγοῦ, θυΐ ἴο ὃ6 ρτγδο- 
ιἰ86ἃ ὈΥ 411] ΟΠ ΓΙϑιῖ8πη8 Ὀοίἢ 1 {118 ψοτὶὰ δηὰ ἐδα 
Ὠοχί, ΝΟΙ ἰ8 1[ζ σογγϑοῖ, ἢ ΜδοκΚη. δηα τηοβὶ οὐ όσα, 
(βοοοηάδοα ΟὈΥ̓͂ Οοὐγ ἰγδηβἰδίίοη ολαγὶέψ,) ἰο σοῃδίοῦ 
16 ᾿ἀγάπη ΟὨΪΥ ὙΠ ΓΘίδγθησθ ἴο "θη, δίῃ 1{ πηιιϑῖ 
480 ἵν σϑβροοῖ ἴο συά. Εδν (ὐουμπμδηίδίογθ, 1η- 
ἀδοά, δα ἤθγ ψῆο πᾶνα ρεγοοινοα (Πϊ8. ΟΥ̓ (ἤοδα 
ἔονν, Ὠούγανοσ, 18 (Π6 υἀϊςίουϑ Ὦγ. Βοάάν., ψῆο, δίϊος 
᾿ανὶπο οὐβόγνϑα, 1ῃ ἃ μοίρ, (ῃαἰ ἀγάξη τηυδί Ὀ6 ΠόῖΘ 
[Δ Κϑη ἴῃ ἰΐ5 ὨΟὈ]6ϑὲ β6 86 [ῸὉΓ βιιοἢ 8 ον ἴο (868 εὐλοίά 
ΨΟΓΙἃ 85 8Γ1865 ἴζῸΠῚ ῬΓΙΠΟΙΡΙ68 οὗ [86 ΡῥΙΕΥΥ, δηὰ υἱ- 
ΤΆΔΙΟΙΥ Θοη(Γο5 ἴῃ (ὐοά, {19 ΡΑΓΑΡΉΓΑΒ6Β : ““ ἤωυδ, 
ψ σῇ πηοβί αἸ γοοΥ ἰγδηβίογημβ 115 1Ἰηἴο {Π6 1π|ᾶρα οὗ 
(ἀοά, δηἀ ψῃϊςοἢ 54 }} οσοηζίηια ἰο Θχοεῖ 15 ἸΒἤυαπῃοο, 

“ἃ ὙΠΕΓΕ ἰ8 Ὡ0 οοοδβίου, τυίἢ ατοῖ. δὰ ἔδϑι,, (ο βίιρροβε {πδί [ἢ 6 
Αροϑῖϊδ υηδάβ οἰοῖςε οὗ ἐἦγεθ 88 ἃ δδογεὰ πυζηῦδεγ. Τῆι βδίὴδ οσουϑ 
πη ΟἸει. Αἴθχ. Ρ. 660 βΒη. ὁ νεὼς τοῦ Θεοῦ τρισὶν ἠδρασμένος θεμελί-. 
οις, πίστει, ἐλπίδι, ἀγάπῃ φαίνεται. Ὑπυογά. 6, 78. Ἑρμοκρατὴν, 
καὶ Ἢ. καὶ Σ. τούτονε τρεῖς. 866 δἰδβο 1,128. Ευδεῦ. δρ. διοὉ. δεγιω. 
471, 48. χρημάτων, καὶ σώματοε, καὶ ψυχῆς, τριῶν ὄντων. Αγϊεῖ, 
ΡΙαι. 425. τὸ χαιὸς τοῦτα καὶ τὰς Νεφέλας, καὶ τὴν γλῶτταν τρία 
ταῦτ᾽. 



604 Ὶ ΟΟΚΙΜΤΉΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΗ͂Ι. ΧΙΥ. 

ἙὙὮοη ζαὶϊς ἢ 15 κιιρρογεοάοα ὉΥ βίσῃξ, δῃὰ ἤορα ΌΥ 6η- 
ἡογιηθηῖ ; ψ ἤδη ἰη ἢϊς5 Πρ 6 βἢ4}} βοα ἰἰσ᾿νέ, δηά 
ψἤρη, δπιἀθι (Π6 {1651 σοπιπιη!οαῖῖοπ5 οὗ ἢϊ5 ἴονο, 
Μ6 5[4}} ἔογ ὄνογ ἰονθ τ δηὰ οδοῇ οἵδον, στἰ}} ΔΓ- 
ἄουτα ψῃϊο {Π6 ὑσϑί Ποαγίβ, ἰὼ {ποῖὶγ τοι 15 οἱ 
δδῖ ἢ, δ ποιοῦ διαὶ Ποῦ σοησοῖνο. "ἢ 

ΓΟΗΑΡ. ΧΙ͂Νν. 

ΨΈΕΒΒΕ 1. διώκετε τὴν ἀγάπην. 1 Κηον ποῖ νἘΥ 
δοῖη6 τοςοηΐ Βαϊΐογβ, 88 Κγαδιιβα, υηἱΐα ἴῃ 686 ψογάς 
σἢ {Π6 ργοοράϊηρσ ΟΠαρῖθσ. Εογ 1πουρῇ ΠΟΥ ἀ0 
(45 Κοβεϑηπ). 8805) σοῆογα Ψῆ ἴἴ, γοῖ, ἴῃ γοϑρεοίΐ ἴοὸ 
οοπείγοίἑοη, {πο γ Ὀοϊοηρ ἴο {πο [οἰϊονηρ ϑηλοῦτε δὲ; 
85 ΔρρΘ6ΑΓ8 ἔγοῃῃ ἴῃ δὲ, ἴο Ψ ]σἢ (Π6 δροάοιϊς μὲν ἰς 
νδηϊηρσ. (δθε Ηοορ. δηά Τεναγ. ἀθ Ῥαγῖ. δηά 
Μαῖίῖ. αν. αν.) Ὁῆα βθῆβ86 5: Ραγβθυθ (({Π6η}) δηὰ 
διυἀϊουϑὶν ου]τἱναῖα (Π18 'ονα, γεί (δὲ) ἀθβίῖγα β5ρ1 γἰτιδὶ 
εἰῆλδ." ἤμοϑι (οπιηπιοηίδίογβ ἴα {ἢ6 δὲ ἴῸΓ τε. Βιιϊῖ 
85 (6 δὲ ἰ8 δροάοίίο, ἰδ οὐρῆς γαῖμοῦ ἴο ἤανα {Π6 
8686 ἐαπιθη; 885 1 Μαεαῖίί. 8, 91. 98, 25. 9 (οσ. 6, 10. 
δὰ οἴϊοη ἰη {Π6 (4851. 8] ψτίἴθγβ. 8... γεπογβ ἴἰ 
αμέενα, Ὁ ὮΙ οἾ, 88 δὲ ̓ πιπιοά!ίο δἴεγ ὉσσιΣΒ, ΓΊΔΥ 
δ66π| μοί[εγ. Ὑγεῖ [Π6 Αροβιῖὶα [116 ποθ τδιιοί οσγ. 
ΤΠ ϑηλοῦτε 15 οί ψοὶϊ τοηἀεγοὰ ἀδεῖγο, ἡ ὨΟἢ 18 

ἴοο ἰ᾿π!6 ὦ ἃ 86η586. Τῇ ἴθγ βρη! ῆἔρα Ὀοϊἢ δεεκ 
αὐίεν δῃὰ δἐωαϊοισίψ ομέῖυαί6. ὅ8ο ἰΠαῖ 11 85 δρρὶ!- 
σϑὈΪα Ὀοι ἴο ἰῃο56 ψ}}ὸ 84, δῃὰ ἴο ἴπο96 Ψῃο Πδά 
τοί {ΠῸ ριῆδ. ὙΠεβα χαρίσματα πανίπς ὈΘΘῺ Ὀδίογο 
ἰγοδίεὰ οἡ δ ἰδῦρβθ, ὩὨ0 ὄὌχρίδηδίίοη σδη ἤθγ 06 π6- 
σαβθΆΓγ. Μάλλον δὲ δἰ ση 6 8 “ γαῖθοῦ {Π8Π (ΔΠΥ ΟὔΘ 
οὔ {πο τοϑί), ὁμέ οὐϊοίψ." ΤῊ υ886 οὗὨ (Π6 σοπιραγᾶ- 
{ἰν6 ἔου τῃ6 βιροτγίαιινο, ψ]!σ ἢ οσσυγγοὰ πεῖ Ὀεοΐοτγα 
ἴῃ μείξων ἴοτ μέγιστος, 18 (γοαισηΐξ ἴῃ τ 6 δογιρίαγαὶ 
Ἀπ ποι ἀηΚηόνη ἴῃ (Π6 (ἸΔ458816 8] νυ ῖζογβ, δηα βθοηϑβ 
ἴο θὲ ἀεογινβα ἔγουι Οτγίθηιαὶ ἀ! τ. 

ΟΥὨ προφητεία δ ΘΧρΙδηδίϊοη ψν88 χίνθη οἡ 19, 10. 

Ἐ 80 ΤἬΒΟΡὮγΪ. : Ἵνα μὴ νομίσωσιν, ὅτι διὰ τοῦτο ἐξῇρε τὴν ἀγά- 
πην, ἵνα σβέση τὰ χαρίσματα' ἐπάγει, Ζηλοῦτε τὰ πνευματικὰ, τον- 
τέστι, τὰ χαρίσματα, ἐναιρέτωε δὲ τὴν προφητείαν. 



1 ΠΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΝ. 605 

Τθουρἢ (ἢ6 ΑΡροϑβι16᾽ 5 δβχργθββϑίοῃ σοίδιβ ἴο 81], γαῖ 
ἴγτγομῃη ψ δὶ [ΌΠ]ον}8 [Ὁ 56 6π|8 {{)80 6 ἢὰ8 Δ 6Υ6 σῃΙΘΗ͂Υ 
ἴο {6 νἹῈ οἵὁἨ τοῃριι68. 

2, ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ, ἄς. Ηξεῖα γὰρ τηυβῖ ἢᾶνα 
{|| β6η86 οἵ εἐτεοηιρίΐ σγαεἰά. Γλώσσα 58ἰρτηϊβεθ ἃ 20- 
τοίη τοησὰθ, ππκηονη ἴο {Π6 σοηρτορσαίίοη ; ΨψὨΙσἢ 
18 ἃ ρεγροίιδὶ β6η56 οὗ (ἢ6 ψογὰ [ἢ (ἢ ἰαίθε ατθοκ 
ὙΓΙΘΓΘ. (866 δοῦίθιιβ. [μ6χ. ἴῃ νοσθ.) Τῇ δαγίϊον 
ΟὨΘ5 αἰά ᾿πεἰρϑ ι186 1 ἴῃ {Π18 86η86, δυΐ 1Ἢ νν88 νι ἢ 
«16 ἢδιὴθ οἵ {πε οὐεῖσῃ ἡδίϊοη 80] οἱ πθα ; ἃ8 Τυοςγά. 
1, 188. 8, 112. 6, 68. 7, 10. Λαλών πριιβί Βίρην, 
ποῖ ρμγαψὶησ (45 Κταυβα δη οἵἤϑιβ Β0ΡΡοβθ), βὑαΐ 
»γεαο ιἑηρ, ἐαἠογίϊηρ, ὅτα.; ἴῸΓ βοῇ 15 (Π6 ρῬορυΪϊαγ 
56η86 ΟἔτΠ6 ψογαὰ 1 δεγιρίαγα, δηα {Π18 8668 ἴο 6 
Του γοα Ὀγ δὶ ἕο] }ον8. Οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ. Α 
ἢρσυτγαῖδνα ΘΧΡΙΘβϑίοη ἴον “ὁ 1 18 848 1ἢ [6 δαἀαγοββϑβοα 
Βι86 ἢοΐ υηΐο πιθη Ὀὰ Οοά ; ἴογ (48 {π6 Αροϑβι]α 
45) Ὧο οπα υπάριβιδηάοδίῃ ἢ." ΒΥ ἀνθρωπ. 18 
τηθδηΐ ἴῃ6 σεπογαἰψ, ἰῃ6 ἰδιώται, ΨΏΟ γα ἢοΐ 6Χ- 

εἰεά το υπάήογβίδηἀ ἃ ἰογείρῃ ἰδηρυᾶρθ. Οὐδεὶὴρ 
τη, 1 (Ὠ]Κ, θ6 ἀκοὴ Ψ 1} Γοϑίσ οἴοη, ἰὴ [Π6 5686 
πϑηιο ζΈγ 6 ; ἃ8 ἴῃ Ῥδγβίι 5 δαῖ. 1. 1η1|. Θυ 18 ἰοσοῖ ἢδο ὃ 
ἤθιηο Ηδογου θ---θπο ὃ Δεῖ ἀπο, νοὶ ἢθίηο. Ετσ, 
(45 Οτοιίυ8 οὔϑθινθϑ) βϑίγδηροῦβ βθθηὶ ἴ0 ἤϑνβ ΡΕΓΥ͂ 
ΓΆΓΕΪΥ αἰϊεηάεα. 76 σψοτα8 τῷ Θεῴ ἃγα {Πθγθίοσθ 
ποῖ ἴο Ὀ6 ἰηἰοτρτγοῖθα (ἢ βοιηθ θαγὶν τηοάθγη (οπ- 
τηθηΐδίοιβ) ἕο ἐδθ σίογῳ οΓ᾽ Οοά. ΓΏΘΥ ἅτ τηϑγεὶν 
δἀάοά οἡ δοοοιμῖ οὗ [Π6 ἀνθρώποις ; ““ἢ6 οηΪΐγ. 86- 
ἄγοββϑοϑ, (8 ἐξέ δοοηιβ, (ἀοά.᾽᾽ ᾿Ακούει, εἰπαογοίαπαά5. Α 
ΨΘΓΥ σοιῃτηοῇ βἰρηϊΠοδίίοη, ΨΏΙΟἢ βοῦια ἀδγῖνθ [1 ῸΠ| 
(Π6 Ηορτ. »Ὀ. Βυῖ 1 οσουτβ ἴῃ (π6 (ΕἸ αϑ8βἰςδὶ 
το γ8, ΠΟ ν ἤοτ ΘΧϑΙΏ}]68 ἃγα δ ἀυσεα ὈΥ ατοῖ., 
Κγρῖκο, ἤογν. οἡ (ἰδγ. δὅδῷ., δῃὰ τηϑην οἰ βι8. 

ῷ, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια. ἴῃ τΠ6 ἰηϊογρτγαοίδ. 
(ἴοη οὗ {Π686 ψογάϑ ργϑεαῖ ἀουθδίβ δῃὰ αἰ οι} {165 ἤδνα 
Ὀδθη γαϊβθά ὈῪ {6 πηοάδγηϑ, θυ (848 Ψ1] δΔρρθϑγ) 
ΨΕΓΥ ΠρΘα]688}Υγ. γοτγβί., Οδβαυθου, 1.6 ΟἸδγς, Κα, 
Ῥρᾶγςθ, ϑϑιηοσ, δηὰ οἰμογβ ἰηἰθγργαῖ, “ βρθὰκ ἴο ἢ18 
ΟὟ πη, οἵ υπάοτγβίδηάιηρ.  Βυϊ ποίίμπογ [86 
- Καὶ ΝΟΥ νγὰ8 (.19 (89 1 Πη( ἔγοτυ Ῥηοῖ, ἀρ. (Ξουπιθι.) υπκηοννῃ 19 
{Π6 Δηςίθηί. " 



6οδ 1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ, ΓΗΑΡ. χεν. 

805 ᾿ἰοσυεηάϊ, ποῦ ἴΠ6 σοπίοχί, ΜΠ1Π' Ρεετωϊέ ἰδές ; 
δίῃοο (45  ΒΗΌΥ οὔδβογνο5) (6 ΑΡροδίίθ 185 αἱ! αἷἱοδρ 
δροακίηρ οὗὨ βρίγίἴυδ] σ᾿ δ, ἱ. 6. δυρογηδίυγαὶ οὐθον- 
618: “ {Π6 [5 δὲ ίο οπδῦϊε 186 γωδῃ ἴο 

Κα τὴς τογδίοσῃυ, οἱ ἴο βδρεὸκ ἴἴ δηκοονῃ τοηρῦε. 
δες ἵπὸ Γϑῖῖο οὗ ἴπθδ6 χαρίσματα ΔΌΪΥ εχρία!ηεα ὃγ 
ΝΒ Όγ. ΑἸπγοβὲ δἰΪ (Π6 τϑσεης χὐμοὰ υαθβσετέσρο μῤήθθε 
1 Κα πνεύματι ἴο ὨιοΔἢ 8 ἔογοεὶ Ὠρύλρο, οΓ τῷ 
πνεύματι τῶν ἀνθρώπων. Βαϊ ἔδει β υδυσίτῖοη στουϊά 

. Όα ᾿τητοϊογαῦϊα ψιπουϊ τῆοα δγίϊοῖϊθ.Ό Οἰδογβ, 85 Ρδυ- 
Ιυκ, τοβοτγί ἴο ογί το] οιἰηϑηάδίοη, ψἢϊοῖ, πονονοσ, ἰς 
ὈΠΠΟΟΟδδῶσυ. ὙΠΕΓΕῈ 15 δυγοὶγ πὸ ἀπο γ, 1 δὲ 
ποιὰ 6 ἰδκϑῆ, δβ ἴΐ6 Οτοοὶς (οεμμηδηϊδίοτα ἀϊεοςέ, 
δηὰ ψῃϊοἢ 18. ἃ πιοάς οὗ ἱπίεγργείδιίο δἀορέθα ὃν 
πηοδῖ ΘΑΓῪ τηούσγῃ οὔδδ, ἔος ἰμ6 οέν ϑρίγχιί. ὍΤΒὸ 
ἴτε ΡΝ: (6 νοτ8 ψ85 ἀϊβηοι ! γ βοὴ ἂν Οδγ- 
δοοί., ,) ΤὭΘΟρΡΒΥ]., δηὰ αδρεςοία!ν Τἰχοούοεεί, 
ἩΠῸ γοηλγκβ, (παι ΤΠΔΥ ἀγα Ὀγοῦρῃς ἴῃ ἵνα μὴ ἄχρῳῃσ. 
τον τὸ χάριαμαι τομισθῆ. 80 Ῥ[οί. ὅ52 8. ραγαρἢγαβος: 
εἰ καὶ ἐν πνεύματι λαλεῖ, ἔλαττον ἐστι τῆς προφητείας, 

Τείρη (ὐοεηπιεηϊδίοξθ οηάσανουγ ἔγοιι (18 ἴο 
οοπῆγη ἱπεὶγ Ἔχρίδηδίίου οὗ προφήτης, ὈῪ ἴς ἢ νοτεὰ 

ἰῆς ΟΙα Τοβίδεθηΐ, ΠΟΥ ἴο ς αὐδαέμ φωοάσπε ἀ- 
υἱπκο. Αῃὰ δα ἔογοῦ Ἢ τ ββην ο οῃῖϊαι γα, ὑξ 
πυῆς 4114 ἐλοεαπ), ἔδυΐϊυς δι μυδοθοῦ! ἀοίδβ ἐππηύδπι 
Ῥτίπιασίαδ, οὐηηΐριις ἀοπῖδ ῥγϑίεετο ὃς σοβιϊηδηδγε 
Ῥοιυϊδεοεῖ, (μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε,) αὶ 4. ε)09 
ἔΔΏΔ ποοοδδίϊδβ {1856 1, υἱ ᾿ὶ8 ΟΠ: τηϊηϊ;χὸ (Δ- 
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τοῖο (γι ϑιαπὶ ροίυ!5β8οηι} Βυΐ {παΐί (88 προζη- 
τεία τοῦδ ἃ διυρενγπαίμγαί οπάοιυπιαπέ, 16 αἰοαῦ ἴτοῖῃ 
186 νι οἷα ἰθηοῦ οὗ (686 ἰῃγεθ οἢαρίοτβ, δὰ οὐδοῦ 
Ῥϑιίϑ οἵ 6. Νὸν Ταεβίδιπθης. Απα 85 ἰο ψῇῃδί μμδ6 
1Π6Υ ψου]α "6 ἴο (ΓΙ 8.188 ἴῃ ραησγαὶ, [ ψου]ὰ ΓΕΡΙν, 
παι (πΠ6 νοτάβ ϑηλοῦτε, δα. δΓα ποί ἐπιρογαέξῖΐυο, Ὀὰϊ 
Ῥγεοορέϊυο ἀῃὰ ρεγηιὶδοῖυο, ταθϑηΐ, πο ἔον ἐδθ σοπε- 
ταἰέψ, Ὀυϊ ἴον [ἤο86 ΟἿ]Υ ψῆο δβρίγεὰ ἰο (ἢ8 χαρίσν 

ΤΟΙ. -- 

Ιταυβί ἐπογοίοτα γείδιη {πῸ σομληχοῦ ᾿ηξογργοίδίϊοα 
οἵ προφητ., δηά ἑποίμας ἴῃ αἠάέαξιεδ, οὐ ᾿ἸῃϑρίΓαιίοι, 
Δη {Π6 ργϑαϊοίίοη οὗ ἔπαγε ἐνθηΐβ διηοηρ {Π 686 δῃ- 
ἀονηδηί8Β. ὙΤπουσίι 1 δι γοδαν (ο ριδηΐ, παὶ ἢ 
(686 ψεγα οὐηγοϊποά τΠ6 οβῆοεβ οἵ ργεαοἠῇῆτὴΛρ τἢ8 
ψογὰ αἵ Οοά, γεῖ ΜΠ δὴ σπέῤογεέψ δηα οἤέεοί, οἡ 
δοοουηΐ οὗ {πεῖν ἀϊσὴ ἐπορὶγαξίοη, ΒΌρΘεοΓ ἰο (6 δι» 
δάσκαλοι τη η[]0η66 ΒῈΡ. 12, 28. Δηα ρδ. 4,11. Απὰ 
ΒΌΓαΙΥ [ἢ6 ρωγ»οδϑϑβ τηϑδηΐ ἴο Ὀ6 δηβϑνο θα, ὨΔΙΏΕΙΥ οἱ- 
κοδομὴ παράκλησις, Δῃὰ παραμυθία, σου ]Ἱὰ δε ἔαγ θοίίοε 
αἰίδιηθα ὈΥ ΡαΘΓΒΟΏΒ ὙΠῸ ἴο 1Π6 ΟΥΟΪΠΑΓΥ 408]}1ῆσ8» 
(ἴοπδ οὗ δνδηροΖίηρ δά ἀρὰ  οογέαϊ ἀερῖε6 (ἴον 6 
δῖ ποὲ (014 ον τις) οἵ ἐπδρίγαξίοη, 80 88 ἴἰο ὃδ6 
ΘΏΔΟΪοα οσοεβίοῃα γ, ἤθη πραά τηϊρίιξ γοηυϊγα, [το 
ΒΙΓΟαΙ οί 480. 
ὙΠ γεβροςί ἰο {π6 ψοτάβ8 παράκλησιν Δηα παραμυ- 

θίαν, {1|656 ἃγα ποὲ (85 15 τηϑδι ηἰδιηθα ὈΥ Κι ΓΔι186) ΙΏΘΓα 
δΥΠΟηγίη65, Ὠυΐ, 85 ΟἸοί. 5405, οἰκοδομὴ 18 (ἢ 6 σΘΏΘΓΙΟ 
Ὠϑίηθ, ΨΠΙΟἢ 15 ἰπθη βοραγαϊθαά ἰηίο 118 ραγίϑβΌα.. Ηβ 
(θη μαᾶγαρῇγαβεβ {818,: ργοάδϑί ΙΏΟ 6 Π60 [ΓΔ0ρ1]68, 80- 
ἰἸδηάο αἰπιοίοα; [1108 ρϑγου]ογαπη, Ὧο8 ΠΙΡΘΓΑ ΙΟὨ 8, 
Ῥγϑαϊουϊοηθ : πἰγΓ Β.4}}6 οἰ οἰγουτα βίη [118 4088 ἢ» 
τοθῃ 18 ρχοβρθοίδῦι θη ροίθγαπί. ΤΒΘορἤγὶ!. 51}}} 
Ὀείζεγ, ἢ 8 : τοὺς ἀστερίκτους οἰκοδομοῦσα, τοὺς ῥαθυμο- 
τέρους παρακαλοῦσα καὶ διεγείρουσα, τοὺς ὀλιγοψύχουθ 
παραμυθουμένη. 

Ἔ ΒΡ. Ῥεαγόο δηὰ σ. οάασ, ἀγα ἴ οὐ Ομ ΑΌΥΣ νϑῖο 
Ζδανα δϑϑὴ (ἢ 8. 

ἵ Μδοκη., 1 ρεγοεῖνθ, σίνεβ τπρ ἴα ῥγοἀϊοιίο οὗ ἔαΐυγα ἐνεηΐβ, 
Ὀυϊ σοηϊοηαβ ἴῸΓ ἱπδρίγαξϊοπ.: Ἡ ΟΝ 8θει8 ἃ Ὠδεϊεβθ οοποδβϑίοῃ, 
δηὰ, ἱπάοοα, ἑηνοϊνὶπρ' δῇ ἱπεοπο δίς ῃΟΥ. 
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- ἼΠ6 οἰκοδ. ἢ49 Ὀδδη αἴγοδαν Ὄχρδαϊπϑὰ δὲ 8, 1. 
4. ὁ λαλὼν γλώσση, ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ. ἽΠΟΓΟ 15,1 

ἘΠ ηΚ, πο γοδϑοη, ψ ἘΠ βοῖηθ Θαγγ (ὑοπιπιθηΐϑίογβ, ἴο 
ἴοο δηχίοιυβὶν ᾿ηηυγα ον ἢ6 οαὐϊποὰ ἠωηδοί, βης 6 οἢ 
118 {π6 Αροβιῖία ἀοθβ ποῖ πιεδῆ ἴο αισείέ. ὝΠΘΊα 15 
ἤδγα δὴ δἰ "ρ815 οἵ μόνον, Δῃά, 45 (ες ατεεκ (οπιτηρῆ- 
ἰδίογβ οὔϑογνο, {{π᾿Ὸ ΑΡροϑβιῖβ 15 δάνογι ηρ ἰο {Π6 σ856 οἵ 
οὔ ψἰϊο μδά {π6 ρῇϊ οὗὨ ἐοησμδα, Ὀυϊ ποῖ {πδι οἵἉ ἐκ- 
ἐεγργείαέϊοη. Τίνι, ΤΠ Θορἢν]. 54γ.8, 85 ἴῃ6 σϑξ8 
ὙἘΠῚ ΤΊΔΠΥ͂, οὗτοι τοίνυν ἑαυτοὺς μόνον ὠφέλουν. ΗϊΞ 
861 {[-οἀϊβοαίίοη νοι σοπεϑῖ ἢ) (δϑ] ηρσ ἢ 8 τη οἰθ- 
ναϊοά νἱἢ δαμηϊγαϊίοη δηα ἄθνουῖ {πη Κῆι π658. Ὑο 
Ϊ δάιηΐϊς, ψ τ Ποάάν., {πὶ 11 ν᾿ 88 πιιςσῇ τόσα ρῥτοῖΐ- 
16 ἃ τὩδη πρσῇς θ6 ἰυγῖ (ἤδη οαϊῆθα Ὀγ τ1Π6 Θχθγοίβε 
οὗ {Π1|8 σι, νπθη διϊδηάθά πῖῖῇ δυςὶ οβιθ βοῦς 
οἰγου Π5ϊΔης 68. 

ΤἼΘ ὁ σροφητεύων, Οἡ {π6 οἴποτ Παηΐ, οἀϊῆοά ιἢς 
σοηρτορδί!οη, ὨΑΥ 8016 (1Π1]65 {ἰΠπῸ ΟΠυτγοῦ δἱ Ϊαγρε; 
ἔοι, 45 τοί 5 οὔδογνθϑ, ργορἤῆθοϊθβ ΓΟ ΞΟΠΊ ΘΓ Π165 
φαγὶ οα ἴο οἵπεγ δηὰ ἀϊδῖδηΐ σοηργορδιοηϑ. 

ὅ. θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λ. γι ΓιΑσμιοοι 6 ΓΟ ΝΟΥ͂ 
ψ6}} θά θγβ “ συοέο, λονέον νοβ8." ΤΤῃ6 ψογὰ τηυὲ ὃ6 
ἴδκοη, {Κ τη6 ϑητοῦτε δἰ νοΓ. 1. ταί 6 Ὶ 88 »ογμιὶεϊσὸ. 
ΤΗυ8 ἰἰ6 Ὀοδὲ (Οὐοιηπηοηϊδῖοιβϑ τοπᾶάθγ ἃ τυδέέοηι, 
ορέανγενι, “1 5ῃουϊὰ ὕ6 νϑῦὺ ν6}}] ρίεδϑεα." Βγ 
(8 (ΤΙ Θορῃγίασι οὔβογνθβ) (ἢ6 Αροβῖϊα πιθβῃβ 
ἴο βίον ἴῃδὶ ἢ6 ἀο68 ποῖ υπάογνυδίυα τῆ σι οὗ 
ἴοηριιθ8. ὅ66 {π6 ποίβ οὔ 7, 7. 
- Μείξων, ργιδείαπέϊον (80 18, 18.), παιηοὶν, 85 δ6- 
ἵπρ' πηογα ιἰ5ϑήι] το ἴ6 Ομαγοῆ. Μείϑων ἢ ὁ, ἄτα. ἰ5 
8ἢ ιιπι|8}8] ϑγηίαχ. [η ἐκτὸς εἰ μὴ {6 Γ6 566 Π|8 ἃ ϑοῖ 
οἵ ρἰβοηάβϑηι, Ὀυΐϊ 11 ΟσουΓϑ ἢ τηδηΥ ροοά (685 ς δ] 
ἩΓΙΙΕΓΒ. ἘΧΔΙΏ}]68 ἔγοιι Ρὶαϊ., δοχὲ. Επηρ., Α γιβίοῖ., 
δηὰ [Γ,υςσίαη, δ’ δαἀυςεα ὃγ δγ)ειδίείῃ οὐ {15 μ885- 
δᾶρ6 δηά Κγρκα οὐ 1δ, δ. [{ 15, ποψδνεγ, ῃοῖ δ0ὸ 
τηιοἢ ρμἰδομαβίίς 88 δέγοηρσίν οσοορέϊυε. Διερμηνεύῃ, 
τ υυΐς ἣν ἢδ Ἰηΐογρτγοῖ. Αά 80 8}} Τγδῃβίβΐογβ, οχ- 
σορί τ. Μδοκηῖρῃῖ, ψῆο γϑηάθγβ, “ δχοθρί δοη 
οπε ἰηἰογργοῖ. 6 οἴδογ, ἢ6 β8γ8, ψου]ὰ θὲ δ νὰ- 
ἐϊδησα ἢ (ἢ6 ΑΡοΒ(16 5 ργϑοορί δὲ νοῦ. 98. ψυῆθγε 
(6 ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἰ8 ἀϊγεοίεἀ ποί ᾿ΪΠ156} ἰο ἱπέξοτ- 
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ΡΓθί. Βυΐ [0 18 ̓ βιἤοίεηέ ἰ6 δμϑυγοι, (δι {Π1|8 διερμι: 
18 ἤ6ΓΘ Βιϑρθηάθα οἢ 8η ἐκτὸς εἰ μὴ, δΔῃἀ [6 ἀϊγοοίίαι 
μά ηἢοΐ γεοῖ Ρθθὴ ρίνθη. Απῃά τῃόγονοῦ, 88 Μτ. 
δαάθ οὔϑοῦναβ, “ (Π6 Αροβείθ τηϊρὶ οὶ Πδγα [8Κα 1Ὁ 
1ηἴ0 Βρροϑιίη {μὲ ΔῺΥ ᾿πίογργοίου 88 δί ἢδηά," 
Α5 ἴο {μ6 γϑδαϊηρ οὗ βοῆς Μδ5. ἐκτὸς εἰ μὴ ἢ ὁ διερ- 
μηνεύων, τὶ 185. (1 (ὨηΚ) δὴ δἰἰθγδίίοη ὮῪ 806 Οἡβ 
ΜΝ Ὧο (Κα Ὦγ. Μδοκηῖρῃι), δέμηιδίοι αἴ (ἢ 6 Ἔχργθβδίοης 
Ὑγ τ τοϑρθοῦ ἴο 16 86ηΐθῃοθ 1086] 1 4ο μοί α[8- 

σογῃ [Ἷἢ 1 (πα αἰγέομἐέψ σοτηρ]αϊηδά οὗ ὈΥ βοπια πῖο- 
ἄδγ (οιητηρηίδίογβ, Δη4 ψὨ]οἢ ἢ δ5 16α ἰο νϑιγ οἐὺ οὗ 
Ἰηἰοεγργοίδίίοῃ. Νοσ ἀο ] 866 (848 Βοββθημ). (108) 
(δέ {18 αΠΠΠ ΟΥ̓ σδὴ Ρ6 ἀϊπηηἸβῃθα ὈΥ ρῥ]δοίης 8 
ΤΏΒΓΚ οὗ τηἰογγορβίϊοη δῖον ὠφελήσω. 11 18 ποῖ πϑ08] 
ὉΠ ΘΉ ΔΠΥ 86ΒἴΘη66 18 ἢ 614 1 Βυ5ρ6ηδβ6 ὈΥ 8ῃ εἰ μὴ, ἰφ 
Ρἶδοθ ΔΥῪ τϑγκ οἵ Ἰηἰοισγορϑίίοη, υη{1| (η6 ὁπ οἵ 18 
ϑθηίρησθ. [1{{Π|ὶ8 6 ἄοπαο [ἢ [Π6 ργθβθηΐ οδδ6 (676 
ἈΝ 1} θ6. πο πηογ ἢ υ]γ. 7 6 πᾶν ΟὨΪΥ ἴο σοπρεᾶεος 
Εἶ}19 48 ἃ Βαρδίινα βϑθηΐθῃοθ ΘΧΡΓΘΒβΘα, 88 οἴϊϑῃ, ὉῪ 
ΧᾺΥ οὗ ἸηϊοΥΓγορβδίϊοη ; 1 Ψ ΏΙΟὮ οᾶ86 (ἢ6 ἡθρδίίο 18 
Ἰοῖϊ ἰο Ὀ6 δωμρίϊοα τῆν: ““ ηοί δ 8]].᾽" ; 

ΤῊΘ ον ἀπ ἤου Υ ἴῃ {Π18 βοθηΐθησα γοϑί8 Δ 
λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει, ΜΏΙΟΝ 8 τοραγάρα ὈΥ (ἢ 
Οοιηιμθηίδίοιβ 845 ἃ Ηδθδγϑίδιῃ ἰὼ λαλ. ἀποκαλύψιν, 
1 βου !ὰ γῖῃθυ βροῃῃ ρυΐ ἴογ δι’ ἀποκαλύψεωρ, ἱ. 6. 
ἐέρ68Κ ψῇῃδί ἰδ θ6θὴ σοιηπηϊοαίεα ὈΥ γον δι! οΏ, 
1 νουϊά οοιηραγα 58, 88, 10. (ϑερί.) τότε ἐλάλησας 
ἐν ὁράσει τοῖς υἱοῖς σου. Απά 2Ζοῦ 40, 922. λαλήσει σοι 
δεήσει, ϑιιαυἀ ἐν. Μδοϊζιρ {Π1ηΚ8 (ηδὲ λαλεῖν 
οὐρῆΐ ἰο Β6 γθηάογϑά “" βρθαὶς 16} Πρ }0]}γ." Βα (ἢ18 
15 8} υηψνατγδηϊοα δηά νΘΙῪ υΠ ΠΘΟΘΒΒΘΔΙῪ ἀσν [08 
{τοῦ σοιηηοῃ 86. Τἢδ υ86 ΠοΓα οὗ (88 ἀδέϊνα [16 
4Ἶ50 τη βΒοοΏ ΠΕ ν 68. 

Τὸ ἰδγῃ ἰο {π6 οοηβίἀογαίίοη οὗ {πΠ6 ἔοιιγ ἀϊβρυϊοά 
[6 ΓΠη8, ἀποκαλύψει, γνώσει, προφητείᾳ, δΔῃ( διδακῇ, Ὀο(ἢ 
δηϊθηΐ δηά πιοάδγῃ (οιητηθδηῃξαίοίβ ἤανα Ὀδαῃ πῃ οἢ 
φαοτγρίεχϑα νι ἤθη. τ, Ιϑοάαγ, 88 γ8 ἢΘ 15“ ηοῖ σεῖ- 
ἀδίη μον ἔν ἀϊβδγθης 1688 αγ6 ἰο δὲ «ἴὐχοᾷ (0 Θ8 08 
ΟΥ̓ ΤΉρβ86. ψογᾷβ; οΓγ βυρροβίηρ {πᾶΐ ἰονν ἔατ [Π656 δΓρ 
ἀπθ ϑρρτγορτγίαία ἰάθββ 1Ἰηἰοπάθαά ὮΥ θοῦ. ἀῃᾷ ἢθ 
ὨΜΙΏΘΓΒ {Π18 ἀπιοηρ {86 πυρὴν ἰΘχίθ Ὑ Ὠ]Οἢ 6 ΔΕΓΘΒ 

ΥΟΙ,. ΥἹ. 2ᾺἈ 
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Ὡοῖ ρῥγεϊοηά (Ὁ}}Υ ἴο υηὰἀογείαπὰ." Απάὰ 1, οοἴε, δῆεγ 
Ρτοροδίῃρ δὴ ᾿πιογργοιδίίοη, θη ἀ8 ὈῪ βαυτηρ ἐπδί “πὶ 
σϑδηποῖ ὑὕὑ6 πὶΔάα ουΐ, ψἱἢ σατγιδιηίγ, ᾿ ἢ δς 158 {86 ῥΓε- 
οἶδα τπηϑδπίηρ οὔτπ6 ψογὰ8." ὙΠ ΌΥ, ἴοο, 18 ἢ6Γα δἱ 
ἔλυϊι, δὰ ἢδ5 ποῖ βῇονψῃη ἢ18 υβυλ] βϑουπὰ Ἰυάρστηρης 
δη ροοά βοεηβ6δ. οάάτ ρα ποαγὶν ἔοϊ οννβ ἢϊπι, Ὀυΐϊ 
ψἢ ἔνθ 688 δι σςθβ8. Με. Κοβ ΘΧροβιίοη 
Μοῦ] βθοῦὶ δι ρογίοσ ἴο οἰπογ, ἐχοορί [δὲ Πα δάορίξ 
πε ποιίοῃ οἵ προφητεία βρη γηρ δη ἐπσρὶγεά ψηιη. 
Ὧν. Μδεΐκη. 88, ρεγῆδρϑ, σοῦ! ΠΟΆΓΟΙ (ὁ {ἢ 6 56}50 
[Πδῃ ΔΥ οἰἶοῦ πιοάογῃ (ὐοιητηξδηίδίοσ. Η!ς ρῥρδϑγᾶ- 
ΡὮγαθ6 15 85 (Ὁἰ ον: ““ [7η|688 1 3}4}} βΒρθᾶὰκ ἴο γοῦ 
οἰτποῦ ΌῪ {Π6 γονεϊδίίοη ρθουν ἴο δὴ ΑΡροβίϊθ ; οσ ὈῚ 
1ῃ6 ψοτὰ οὗ Κπονίοάρο, {πῸ νι οὗ ἃ Βυροσιοσ ῥγὸ- 
ἰοῦ ; οὐ ΌΥ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, {{πῸ ᾿ἸΠΒΡ γι ]Οἢ ῬΓΟΡΟΓ ἴο δῇ 

1ηΐδγίοῦ ὑγορῆεῖ ; οὔ ὈΥ ἀοσίγίπο, {Π6 1ῃβρ᾽ γαοη 
ΡΓΟΡΟΓ [0 ἴΠ6 οΟΓάϊΏΔΓΥ ρδδίογ 9 [τουδβί, ΠΟΤΕΡΟΓΊ, 
οὐ͵θοοῖ τπδί [ΠΘΓα ϑ6θη8 ἢο ρστοιηᾶὰ ἴο ἰηίεγργος {ἶνε 
ἀποκαλύψει οὗ τῇς τονοϊαἰίοη »εομέϊαν' ἔο αἢ Ἴ- 
ον ἤδσεὲ δι. Ῥαυ!, ἰο βῆον {6 δι} ρϑυ ογ υ οὗ β5οῖα 
οἴμεν σἰἣβ ἴο {πᾶΐ οὗὨ ργορῇθογ, 18 πὰς Ὠἰπιδοὶῖ 
ΟΏ68 οἵ ἰῆοβ6 Θδοἤο ΓΒ ροββοββοα οὗ (ἢ σἂ πὶ 4065- 
ἐἰοη. ΒΘδιά6β, 1 ποῦν ὯοῸ δ οΥ  ἴοσ ἢϊ8 ἀϊϑΕπο- 
(ἴοη θοϊνοθη διρογ ον πὰ ἐη ΟΣ Ῥγορήἠείξ. 
μον τἢ6586 ρογρίοχι ἴθ, ἴ σδηηοῖ Ὀυΐϊ δυβρθοί 

ΒοΟΙΏ6Θ ΠσοΟΙΤΕρΡίοΩ οὗἩ {π6 ἴοχί ; (πουσῇ ἤόγα [6 ἴδογ- 
6116 1πηαρὶ αι] ἢ 5 ΟἿ οὐ) εἶς 4] σΟΠ] οἴ ΌΓΟΓΒ, 85 ΒΟΎΥΘΓ, 
Μαγκίδηά, Ὄνθη, ἅτ. βίδηα 8 ἴῃ Ὧο βἰθρδὰ. ἴ)ροῦ 
εἶοβθ δχδιηϊηδίίοῃ οἵ 6 τψογάϑ, ἰ ἀρρθᾶγβ ἴ0 πιθ {δὲ 
(6 ἡ δἴϊον λαλήσω 88 ΠΟ μἷδοο ἴθ, θαζ ἢ88 σγορὲ 
ἴῃ ὈΥ ἴππ6 σοημϑίοη οσοδδιοηδα Ὀγ {πε ἴνο οἴδοσ ἧς. 
ὕροη ἰοοκίηρ δουΐ ἔογ ογ 68] βιιρροτί ἴο {15 ςοη- 
Ἰεείυτγο, 1 Πηά {παῖ δβιιοῖ) γα8 [86 τϑδάϊηρ οἷ βϑυθγαὶ 

85., [6 ϑγγίδο, δῃὰ βοῦγχα [,δι1η Ν  γξιοηβ, δηα 8150 
οἵ ΤΠεορἢν]. δηὰ ῬῃοίίυΒ. Τῆδι ργοξουπαϊγ-Ἰαγηθά 
Ῥγοϊδίθ ἢ85, οὗ δὶϊ ἰ6 δηϊζίθης (οιμπηρηϊδίογθ, δ6ϑὲ 
ἀϊβοογηθα (Π6 Γαδ] β6η86 ; πουσῇ ἴῃ βοηια {Π|ηρ8 5 
Ἰηϊαγργοίδιίξοη 18 οὐ) οι μα ]Ϊ6. Ηδ γῖρδμ] 68 ἐν 
ἀποκαλύψει ἃ5 Δῃ Δάνογθϊα! ρῇΓαβο, ἔου (86 δάνεογῃ ἀσο- 
καλυπτικῶς. Αηα ἢ Ἔχρίδίῃβ (πὰ : ἐὰν γὰρ μὴ λαλήσω 
'ὁμῖν, φησὶν, ἐν ἀποκαλύψει, τουτέστιν εὐσυνόπτά τινα καὶ 



1 σΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΣΙΝ. ΟΙ1 

σαφῆ καὶ νοούμενα, ἥ ἐν γνώσει, τουτέστιν ἵνα γινώσκητε ἢ 
λέγω, ἢ ἐν προφητείᾳ, (ταύτην γὰρ ἐνόουν κατὰ τὴν κοινὴν 
ὁμιλίαν λαλουμένην,) ἢ ἐν διδαχῇ, οὐκ ἔσομαι, φησὶν, 
ὑμῖν ὀπωφελὴς. ΤἬὭυ5 (Π6 86η886 Μη] 6: ““90|6881 
Δἢ}4}} Βρϑδκ αἰϑίληοε!Υ, δηὰ ψ ἢ δὴ ᾿ηἰογρτγοίδίίοη οἵ 
Ψ Ὦδι 1 8αγ, ἢ γνώσει, ὅζα. ΠΘΙΠΟΓ {Ππ|ά0 Βρθϑοῦ ὃ6 ἐπ 
ἐδ τον οὗ γνῶσις, οἵ προφητεία, οἱ διδακὴ." [Ιῃη {Π686 
ἴδγθθ θγη8 {Π6 Αροϑβί!β, 1 {μη κ, 5 γϑΐδγθησα ἴο 
(γα οἵ (ηὴ6 φσὶγὲ5 Ἐ τη θηξοηδά αἱ 12, 8 864. δῃὰ 27. 
8ηα (686 566η1 864 ετεριρίὶ ργαξϊά, ΤΊχαΒ ἴΠ6 γνῶσις 
Μ11 σογγαϑροηά ἴο {πΠ6 σε (ἤθγο σα! 6 «ἃ {Π| λόγος γνώ- 
σεως; [ἢ προφητεία ἴο {Π|6 προφητεία αἱ 12, 10.; δηά 
{Π6 διδακὴ ἴο [ἢῃ6 διδασκάλους αἱ 12, 28. ψίογα 11 δυο ίοιυς 
46 προφήτας, ἃ8 διδαχῇ ἤσῖα ἴο!]ον8 προφητεία. 
ΏὮΏ 686 ἰδγιηϑ τηυβί, οὗ οουγβ6, θ6 ποῦ υηάογβίοοά [ἢ 
16 8816 ΨΑΥ͂ 88 ἰῃ [6 ραββᾶρθϑ [0 γῇ] ἢ ΠΟΥ Γαίεγ. 
ΤΩΘ ἘΟ ΝΟ ΒΘΏ86 8 {πογοίοσθ ν6}} Ὄχργεβϑβεὰ ὈὉΐΥ͂ 
ῬΠοιίυ9 88 ἕο! ονν : ἐὰν ελθω ἔχων μὲν τὸ χάρισμα τοῦ 
γλώσσαις λαλεῖν, μὴ ἔχων δὲ τι ἄλλο χάρισμα τοῦ γλώσ- 
σαι!ς λαλεῖν, μὴ ἔχων δὲ τι ἄλλο χάρισμα τῶν εἰρημένων 
τεσσάρων, τί ἔσται ὑμῖν ὄφελος; (ΟΠ γγβοδβίοιῃ, ἴοΟ, ὑγὰ8 
Ὠοΐ [ΔΓ ἔτοπι αἰϑοογηΐηρ (Π6 Γοὰϊ 8Β6ῆ86: δηά 1 ἢ6 
ἢδα ΟὨΪΥ ρμετγοεϊνοα [ῃ6 σογγιρίϊοη ΜὨϊοἢ ἄγοβα ἔγοῦ 
(06 τγοηρ ἰῃβοσιίοη οὗ {Π6 ἢ, 86 ψου]ὰ οογίδιη] ῦ 
μᾶνα αἀἸβοονογθα 1. 

ΤῆυΒ, 1 (τγυβί, 411 ἰ8 Ἰηδάθ ρϑγίβου ν᾽ οἶδα ; δῃά 
ἤδῆσθα ᾿ξ ἄρρϑδῖβ παι Μτγ. Ιοοκα δηὰ Ὦν, Ποάάν. 
σδιιβ6 αβϑὶγ ργοΐίεββοα ἀθϑραὶγ οἵ δβοογίδιηιηρ (ἢ 
ἔγιι6 86η86. 1 ψ}}} οὨἱγ δα, τῃδὺ [6 1᾿πιθγργοίδοη 
οὗ ἐν ἀποκαλύψει, ργτοροβαά Ὀγ ῬΠοίϊι5, 8. Ὀδθη ἂρ- 
Ρτονρὰ Ὀγ ΟἸθαγίιι8, οἱ ἢ, δηὰ δ ἢ], [μ6χ, 
. ὅμως τὰ ἄψυχα, ὅς. Ἠρτο να Πᾶνα (45 Κγαυβο 

Οὔβογνθϑ) δὴ 1Ππ|διγαϊίοη ΟΥ̓ Θχϑίηρ]68 ἀδυνθα ἔΠοπὶ 
οσπηπηλοη 18. β β 

ΤΏοΓα 18 οί ἃ ΠΊΟΓΘ τηδηϊξαϑί τηἰϑία Κα ἴῃ {Π6 ὙΠΟΪΘ 

“π| 80 Ρ[οιΐι8: τὰ εἴδη λέγει τῶν ἐν τῷ λόγῳ χαρισμάτων" ταῦτα 
δὲ ἐστι, γλώσσας ἑρμηνεύειν, καὶ τὰ λαλούμενα παρ᾽ αὐτῶν ἀποκα- 
Ἀύπτειν, ἣ συνάμφω, καὶ γλώσσαις λαλεῖν καὶ ἀποκαλύπτει», ὃ καὶ 
γνῶσιν καλεῖ, ὅτι λαλει καὶ ἑρμηνεύει ὡς εἰδὼς ὃ λέγει, ἣ προφη» 
τεύειν, ἣ διδάσκειν" ἕτερον τοῦτο χάρισμα παρὰ τὰ εἰρημένα. 

95. 
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οὗ οὔν σοπηηθη ἰγβηβίδιιου ἴδῃ (δι ἤδτα σοσιπι δα 
Υ [ο]]ονίης {μ6 Ψυΐρ. ἐαγιδη, π Ὠϊσἢ ἰ8 συ ἀπϑο. 
ΑΌΪ6 ἴο {πΠ6 βοορα οὗ {6 Αροβί! θ᾽ β νογάβ, 28 11 τνᾶδξ 
ἀἰδεϊ πο ΕΥ βθοα ὈΥ [6 Οτοεῖ (οιηπιμοηίδίοτα," τὴθ 
ἰδῖς ὁμώς (οτ δο 1ἴ βῃουϊά Ὀ6 δοσθηΐθαλ) ἴῃ τῆς 8686 
οἵ φυϊπείξανε, δἰ ηι ον. Κυρκο. ἱπάθοα, δά ἀυοθ8 86- 
νογδὶ ρ85388ρ65 ἔγοηι ἴ[ἢ6 ([4881].4] ψγιεγβ ἢ ΘΓΕ ὅμως 
848 (ἢ 18 586ηὴ86. Βυί ἰἢδιαῖ 15 )υδε1{γἹπρ’ οττοσ ὈΥ Θστοσ. 
Ιη βυςῇ τηϊπυία πηδίίογβ ἃ5 δοσθηΐβ Δηα ρυποίζυδοη, 
Μδ5. δγὰ οἵ ἢο δυϊποσιίυ, δῃά ἃγὰ γαῖϑσ ὄνθσγν βογε 
ἴο ὕὈ6 τερυϊαϊοα Ὀγ (ἢ6 τι ]ε8 οἵ σγδιηπηδείδῃβ, ἰοσπροὰ 
οὔ ἴῃ υὑβι18 ἰοφιιεηαι! οἵ ἰῆ6 Ὀδ6βὲ ψγιῖοΓβ. 

ἡ. ἄψυχα, “τσ σπου Π1Π6. ΟΥ̓́ (818 5θῆϑε 
οιβίοιη δά ἀϊοδβ βονογαὶ Ἔχϑιημῖοβ; {πὸ πϊοβέ ἀρρο- 
οἷϊα οἵ ψῇἢ!ο]} 15 ἴσοι Ἐπτγὶρ. ἴοη. 881]. εὖ τᾶς ἑπκταῷ- 
θόγγαυ μέλπων κιθάρας ἐνοπὰν ἅτ᾽ ἀγραύλοις κέρασιν ὦ 
ἀψύχοις ἀχεῖ. Ῥιβοδίογ οὔϑογνοϑ, ἰπδί τ6 ΑΡροϑι]ε 
1.868 φωνὴν ἴοτ ἦχον, οἵ φθόγγον, τοΐεγγιησ Ὀοϊἢ ἴο {ΠῸ 
ὄργανα ἐμπνέοντα δΔῃἀὦ ἰἢ6 κρουσικά. Φωνὴ 15, ον; 
Ἔνϑσ, αἰδίϊηκιιδἠδά ἰὼ Ατγίδη, Ὠ 188. Εῳ. 8, 6. οεἰξεά 
Ὁγ Ὑνειϑβίείη. 

Ὑ. ἐὰν διαστολὴν τοῖς Φθόγγοις μὴ δῶ, ““ τη 685 {ΒΟΥ 
Εῖνα 8 ἀἰδβιϊησιοη ἰη τ ϑουπα 5," 1. 6. γιε]ὰ 8 ἀ15- 
(ἰησἰοη ἴῈ {ἰὸ βοιιπβ, οὐ γαιἤογ ἐοἕδς, βϑ ἢ 845 2Γ6 
ἴῃ {Π6 ρσαπιαὶ τοργεβοηϊο ἰο (ἢ6 Ἔγα ὈΥ ἴδ ποέες οἵ 
8 Πγ10516-δοοῖ. " 

8 80 Ῥμῃοίϊαε δρ. (ξευτηεη. δ55 ὕ. καὶ τι λέγω ὅτι ἐφ᾽ ἡμῶν, τὸ 
μὸν νόούμενον ὠφέλιμον, τὸ δὲ μὴ νοούμενον ἀκερδές; καὶ γὰρ καὶ 
ἐν τοῖς ἀψύχοι: ὀργάνοις τοῦτό τις εὕροι" καὶ ἐπὶ κιθάρας γὰρ καὶ 
αὐλοῦ, μὴ σνγχεῖσθαι χρὴ τὰ λεγόμενα ἐπεὶ οὐκ ἂν ποτέ τινα 
ψυχαγωγήσειεν- 

{1 Τιναῖ τῇς δηιθηῖβ υϑεα φωνὴ ἴῃ [Πἰ8 δεηιε ἢα5 Ὀδεη ρῬγονεὰ ὃὉ7 
Βαρίπεὶ, Οδϑα. Ροϊγδ. πῃ ἢ. ]. Ἐοϑεπίῃ. δὰ Κγδυρε ἐχρίδιη : ““Νμὶ 
αἰειἱπείφε ξονοεὲ οδἰαπέ, ἱ. 6. Ὠδιτοοηΐοοθ βοευπόυπη δγίθτη σωθδοϑδο 
οοπιροδίίοβ, ᾳυὶ ςεγ 5 δδγιῃοη 6 ἂς τοῦ }}5 ἰεδισηἴυ δυῖ σδηϊϊοηῖς 
δυζυμπιεηΐυπι, δβιιῖ εἰξοίιτι, 40 νοοδῖ σδηιο. Βυΐϊ {Π|8 ἴ5 εἶδθο- 
ταῖς (ΥἰΠΙΡ, ΟΥ γαῖ ΕΓ ποηϑοηβο, ΤΠπὸ Αμροεῖϊας ἀδοβ ποὶ δάνογι ἴὸ 
ἔπ ἰᾶννὸ οἵὗὁἨἁ ΠΑΓΠΊΟΩΥ ΟΥ Π)6 ΟἽ , Ὀμὲ ἰδ τγεγεἶνγ δρελ κί ρ οὗ ἱπέοδα- 
ἐϊοη. Νοῦν ἰϊ '6 μίαιν [γι ἴ Ὁ} 686 δὴ ἱοιγιζηδηΐ δ (᾿ἷο ἱπϊοὐαιΐθη, 
1 ε ἀϊθεγεηοα οἵ ἰοῃ68 οδηηοῖ Ὁ6 ἐχρζεδδοὰ ; 80 ἐδπδῖ ἢ0 ομῪ οδχ αἷΐ- 
εἰηροὶθι Ὁ δδὶ 'δ ρίρεα οὐ Ὠδγρεύ, ἱ. 4. ν}}} ποῖ ἰκῆονν οὔὲ ἵψ 8. ἔγοτό 
ΔΩΟΐΒοΓ, ΠΟΥ φεϊοεῖνα ΔΩ 06 Δἴ, 8}. Απὰ (δῖ 195 Δ} ἐμοὶ 1}Ὸ 
Αροϑι!ε Ὠγθδῃϑ. ἢ 
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ς 8. καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ δῷ. ́, ΤἢΘ 
ἐν δόρρνι Γαγέβοῦ 1] ὰϑιγαΐθα [Π6 ἱποοηνθηΐθηςσα οὔ ψδηξ 
οἱ ρΡεογϑρίου τ ἢ τηδίζογβ οὗ {18 Κη ὈΥ δῃοίποσ 
ΘΧΔΠΊΡΪΘ. ᾿Ξ 
ΤῊ γὰρ 15 ποῖ (48 Βρ. Ῥδᾶγοο ἐγθαῖβ 11) δὴ ϑχρίϑθ- 

{ἶνθ, θυ. ἢδ8 {Π|π 86η86 οὗ 6χογερίϊ σγαξά : δῃὰ ἴῃ 1ἢ6 
ΓΟ] ονίηρσ νογβ [η6 ΑΡροβιὶα δάνογίβ ἰο ἃ 86 οὗ πλι- 
βἰςαὶ ἰοηθ5 ἱπ ψΐοἢ τἢοῖγ ἀἰδέϊποί 0. 88 Θβρβς δ! 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, Ν]Ζ. ἔοῦ {ῃ6 ΡΌΓΡΟΒΘ5 οὗ ψᾶγ. δαὶ ἢ 6 
ΔηΓΙ6η8 )86 4 τηιιοαὶ 1η8{ΓΠ]Θηΐ8, Θβρϑοίδ!ν εὐὐπά 
1ῃΒΓΠΠ]ρΡη (8, [ῸΓ τ ΠΠ  ΑΡΎ ρύτΓροβοβ, 18 ν 6}} Κπόονη ἴο 
[Πο86 ψῆο πᾶνα γοδά (6 (Ο]δββι. 4] ψγιίογθ." ΝΟΥ͂ 
{πον Ψογὸ ῃοΐ υβοα πΘΓΟΪγ ον {Π6 ραχροβο οὔ ἀϊτγϑοῖ- 
ἴηρ [68 8ἴ6ρ8 1η τῃδγοπίηρ, ὑὰΐ 450 (αη ἃ ΘΒρβοῖδ}}ν 
1ῃ6 τυροῦ) ἰῸΓ (6 ρῬαγροβο οὗ 5ἰρῃημτυγ7 ηρσ το τῃ6 
801 616Γ8 ψ ηδί {πον γεγο ἴο Ὧο, νομοῦ ἴο δάνδηςθ, οἵ 
Γρίγοδί, (8 |κ6 ἴο ἈΓΠῚΒ ΟΥΓ ρῸ [0 4 Δ 618 ; ἴῃ ἔδοί ἴο 4ο 
ἃ} (61 18 ον ἀοηε ὈΥ {Πα ἰγυατηροί3, Π[68, δΔηἀ ἀτγιΠη8. 
Τμαῦ {6 γΘ ΓΘ Θνθῇ δΔη|68 ἴογ (ἢ αἰ ἤδγθηΐ ἐμ 68. 
ἄρΡρΘδγ8 τοι Ῥοΐγϑη. 818. ἐκέλευσε τῷ σαλπιγκτῇ ὑπο- 
σημῆναι σημεῖον ᾿Αφοβίας.  Θη, πΠονανογ, {686 δὲ5- 
παΐϑ (ἴοτ ϑυασῇ [6 ὺ νοῦ) Ὀδοδίηθ Κηονη ἴο [Π6 ΘΏΘΙΩΥ, 
σιοδῖ δἀνδηίαρο νγὰβ βοιηθί!πι68 ἰΠ ΓΘ ΌΥ οΡίδί 66. 
80 Ηετοά. ο, 78. Μαθὼν δὲ ὁ Κλεομένης ποιεοῦνταφ 
τοὺς ᾿Αργείους ὁκοῖόν τι ὁ σφέτερος κήρυξ σημήνειε, παραγ- 
γέλλει σφι ὅταν σημήνῃ ὁ κήρυξ ποιέεσθαι ἄριστον, τότε 
ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα, χωρέειν ἐς τοὺς Αργείους. ΤῊΘ 
ΟΥΔΕΙ͂Υ βοῆογαὶ τἢπ8 Δοσοιρ  53ῃ8684 (η6 ἀεοίθαί οἵ [ἢ6 
ΘΠΘΙΏΥ, ΜΔ σγοδί 5]δι βῆϊογ, ϑοιηθίϊπι68, ὨΟΥΤΟν ΘΓ, ἃ 
σὐυηίοτ-Βίγαϊδρειη Μὰ8 εἰηρίογεά, δηᾶ στ ὄνθῶ 

εὐ πὴ [ἰδ δυὐν)οεοῖ ͵εἰϑιοέη 1388 Ὠμιηθτουβ ΟἸ 8816 4] οἰἰαἰίοπβ, Ὀυξ 
οὗ ᾿π||6΄ ςοπβεαυθποα. ΤῊ πιοϑῖ δρροβίϊε ἰ8 ΧΙρὨΪ]. ρ. 41. ἐγένετφ 
δὲ ἡ μάχη τοῦτον τὸν τρόπον, α. μὲν σαλπιγκτὴς εἷς ἑκατέρωθεν 
ὑπεσήμαινε, καὶ οὕτως οἱ λαικοὶ ἐπήχησαν, πρῶτοι μὲν οἱ τότε στασι- 
μοὶ καὶ τὸ καρασκευμστικὸν ἐν τόπῳ τινι “κυκλοτέρει διὰ σαλπίγγων 
μελῳδοῦντες, ἔπειτα δὲ καὶ οἱ ἄλλοι. Ῥεγδαρθ ἴΠ6 πγοϑῖ ουτίουΒ δηὰ 
ἡτηρογίδηϊ ραβδαρα οὐ [ἢ 8 ϑιιδ)εοῖ 18 ΤὨιυογά. δ, 70. καὶ μετὰ ταῦτα 
ἡ ξύνοδος ἦν, ᾿Αργεῖοι μὲν καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦν- 
τεέὶ. Δακεδαϊμόνιοι δὲ βραδέως καὶ ὑπὸ αὐλητῶν πολλῶν νόμ 
ἐγκαθεστώτων, οὐ τοῦ θείου χάριν, ἀλλ᾽ ἵνα ὁμαλῶς μετὰ ῥνθμο 
βαίνοντες προέλθοιεν, καὶ μὴ διασπασθείη αὐτοῖς ἡ τάξις, 
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πτοπίοῦ οθδοῖ. 80 Ῥοΐγεῃ. διγαί. δ, 4. Ρ. 4907. Παμ- 
μένης τούς πολεμίους ἐξηπά τησε χρησάμενος τῷ νόμω 
τῆς σάλπιγγος ὑπεναντίον, προπαραγγείλας τοῖς ἑαυτοῦ 
στρατίωταις, πρὸς μὲν τὸ ἀνακλητικὸν ἐπιθέσθαι, πρὸς 
δὲ τὸ ἐπικελευστικὸν ἀναχωρῆσαι" τοῦτο ποίησας, ἐν ἀμφο- 
τέροις μεγάλα τοὺς πολεμίους ἔβλαψεν. 

ἤδη ἴπ6 Αροβί[6 888, "1 16 τγαπηροὲ υἱΐοσ δὴ 
ὉΠΟΟΘΓίδιἢ βου ἢ (ἰ. 6. {τς τγυπηροίοτ βοιιηά ἢ 5 1η- 
δἰγυηθηῖ ψἱςπουΐ ΡΓΟΡΟΙ ᾿πιοηδίϊοη), ἢ δάτογίβ ἴὸ 
ψ] δῖ αἱ βοτηθίϊπι68 (Δ Κ6 ρας. Τῆι ΡοΪγΌ. 80, 18, 
8. οἱ μὲν αὐλοηταί φΦυσώντες ἀδιάνητα, ο. Απά, 
ψἢαΐ γοῖ ποσὰ 1 δἰΓαΐθ8 (ἢ 6 ΑΡροβι θ᾿ νογήϑβ, [Ὑι ἵν. 
45, 10, ἰαὔά ᾿Ἰηβοϊοη[6Γ ἃ ατθοο 1ηῆδῖδ, αιι15 δυϊ ααὶ- 
νι βἰρηιπι ἀδτγεῖ, ἱησογίυαι οΠοϊ ρα. 

8. τίς παρασκευάσεται, ε. π. “ ὙὮΟ Μ1Π ργορᾶγα ἢπη- 
86  [ ῸΓ ΨΆΓ Ὁ 1. 6. (451 υπαογβίδηά 1) ᾧτ ΔΏΥ ΟὗἸΠς 
δνοϊυιϊιοηβ οὗ ψαγ, δη ἢοὶ δαξέζο, ἃ8 (6 ψοσγὰ ἰξ τϑρῆ- 
ἀογοά ἴῃ ΟΡ σοπιπηοη νογβίοη. ΤῊΪ8 86η56 ΟΥ̓͂ {86 
τἀ α16 νοΓὉ 8 6} Κῆονῃ. δὲθ Ὠγαβίς. Ρ. 866. δηά 
(6 πυϊμθγοῦβϑ δχαπηρίθ8 δἀάιυσοὰ Ὁγ Ῥεῖβ. πὰ 
Κτδιιβα (δἔϊεγ (84:}.) δηὰ ῬοΪγθ. 1, 12. 

9. οὕτω καὶ ὑμεῖς, Χο. “Τὸ ΔΡΡΪΥ 1τ}}}5 ἴο (86 896 
1η ᾳυσϑιίοῃ, ἱἢ γου, Ὀγ Π6 τ186 ΝΜ [δῖ ἐοΓεΙση ἕο 
ἀο ποῖ τηᾶκθ γουγ βρθθοὴ Κὶ 1π|6]}1|σ10]6, ον ΜῈ} 1 
Ὀὰὲ Κηονη ψῆδὶ ἢδΔ8 Ὀδθη 58] ἢ “Ὑοιι ψ1]} Β6 πκ6 
1Π086 ἐΡΕΒΚΙΠΑ ἴο (δ δἱγ,"" 1. 6. ναίη]γ. Εὔσηωμαον ἰδ 
ἔοτ εὔδηλον, οἵ τι] οἢ ΘΧΔΙρἾ65 ἀγα σίνοη ὈγΥ {86 Ρἢΐ- 
Ἰοϊορβϑῖ8 ; 858 "8. 81. ὃ. σαλπίσατε ἐν ἐυσήμω. Ζο. 
Ι,. ὁ, εὔσημος ἀοιδὴ Ῥοτρῇῆγτ, ἀ6 ΑΒβιίῃ. 8, 4. φθέγ.- 
γηται Φανερὰ τε καὶ εὕσημα. 

ΤἼ6 οχργοθββίοῃ εἰς αέρα λαλοῦντες 18 σοπιραγοά ὮΥ͂ 
Οτοῖ. δηὰ οἴδογβ ἰο ἴῃ εἷς ἀέρα δέρειν αἱ 9, Φ6., 5Ἰης8 
16 Γο 18 1ἴῃ Ὀοῖϊῃ δὴ ἰάθα οἱ ᾿ἱπι}ΠΠἰ}. ὙΠΟτα σγαίμογ 
ΒΘ 6ΙῺ8 ἴο Ὀ6 Δη 8} }8ίοἢ ἴο ΒΟΠ16 ργονδγὺ 8: π}}}γ ἴο ουὖγ 
““ γοῦ ΠΔΥ ἃ8 ΜΜῈ}} Βρθᾶῖκ ἴο {π6 ψιὶη 8," ᾿. 6. 11 ψ}}}} 06 
ἴ0 ΠΟ ΡύΓροΒα ἴο βρθᾶὰῖκ. Απά Ὑγείβ. σοιῃραγαεβ [.- 

ΚΑ Βρ. Μιάαϊείου ἱπίεγργεῖβ ἰδ ““ γοῦν ἐοπρμθ" 11 τοσαῦθ (ὃς 
8Άγ5) ἴπ6 ΟΥΡΔΠ Οὗ βρεθοῆ, 898 ορροθϑὰ ἴο ἴδ τις ἱ 
9 υδῖ δροκεη οὐ. 1[Πἰ8, πονγενοσ, δβοθηι ἔδηςοίη! δηὰ 1}} ἰουμά οι, 
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ογαί. Φ, 029, Τὰ ἴδο, ἢ6 νϑῃς5 νοσθα Ὀγοξιπαάδῃι, 
ῬοΒβ:0)]γ, ἴοο, (6 γα 18 δὴ δ᾽] βίοη (ο {Π6 ρῥγδςί!οα οὗ 
γουηρ' ογαίοσγβ, ψἢο (ΠΚὸ ΤΠ): οβί 668) 86 ἴο ΘΧΘΓ- 
οἴ86 {π6 1 Ἰυηρβ ὈΥ ροίϊηρ (ο (Π6 868-8146 δΔηα 9σρομέϊης; 
ἴο {86 ψίπᾶβ δῃὰ ψανβϑ8. 

10. τοσαῦτα, εἰ τύχοι, γένη Φωνών ἐστιν ἐν κόσμῳ. 
Ἡδζγο 15 δῃηοίΠοῦ ἀγριπηοηΐ, οἵ 1 ϑίγαιοη Ὀ΄ ΘΧΔΙΠΊΡΪ6. 
Τὴ {Π6 Ἰηἰογργοίδίοη οὗ (Π6 ψογάβ, γα δγα ββρϑοῖδ! νυ 
ἰο δίίβθηά ἰο {πΠ6 ρορμίαγ' τηδΏμ ον ἰῃ ψἤϊοῖ {Π6 Βοη- 
ἴδῃοΒ 18 Θχργθϑϑε. Τ]5 (1 {π|η10) 18. Θβρβϑοῖδὶν ἀ18- 
σΘΙΏΪΡΪ]6 ἴῃ [Πς6 τοσαῦτα δΔηά [ἢ|6 εἰ τύχοι, ἴῃ {Π6 ΌΓΙΠΘΓ 
οὗ ψ θοῦ (ἤθγα 18 δὴ 6]11ρ518, ψῃ]οἢ [Π6 (ομμηρηΐδ- 
ἰοΥ8 νϑγίοιιϑῖυν ΕἸ] ᾧρ. δοπιθ, 48 Ρίβς, Β6Ζβᾷ, δῃὰ 
Ἄγ αΙρυ, ϑυρρὶν ὅσα ἄνδρων, “48 παίϊοηΒ οὗ τηθ6η.᾿" 
ΤὨΙ5, μονγανϑι,, 15 ἴο0 ΡΠ ΓΆΓΥ, δη ἃ Ὀ651468 18 ΙΠσοη- 
βἰβϑίθηϊ ΨΙ (ἢ6 εἰ τύχοι. Απά, τηοΐθονογ, [Π6 ψογάϑ8 
νου ]α τἢπ8 Ὀ6 ἃ πλεγα ἰσαϊϑη. Μδοκηίρσῇῃς βῈΡ01168, 
“448 γ6 δρθᾶΐ ; 8ἃ8 ΠΊΔΏΥ 88 γΟυΓ Τηοϑὲ ΠΙΊΘΓΟΙΙΒ 88- 
5612 168. Βαΐ {Π18 18. ἔοο ΔΙΌΣ ΓΑΓΥ το θ6 τδουρῆὶ 
οὗ τοι βαρροβθβ {πδῦ [6 ΑΡΟΒΕ]6 τη68}8 δευοπέψ, 
Δ] ἀὴρ ἴο ἃ σομηηοη βαγίηρ οἵ {πΠ6 ΗοῦγονΒ; δῃὰ 
8.145 εἰ τύχοι Υ ψΑΥ οὗ λανογηρ' ἰο ἰοηριι68 (Π6 Η6- 
ὈΓΘΟΥΒ ΠΕΡΘῚ Αὐτή οἵ. Βυΐί (18 γϑδίβ ἢ 676 σοῦ- 
Ἰδοίυγο, δηὰ ὯΟ βιιοἢ 8Β6η886 σδῃ Ὀ6 6]! οἰϊοά ἔγοπι [ἢ 6 
ψοῦ8. 1 δῃ) βιγργίβοα (ῃ6 (οπιμηθηίβίοιβ βδου]ὰ 
πού ἢᾶνα βθθη {δὲ {π6 6]]Πρ1π4] οἶαι86 ( ]οἢ τασδὶ 
σογγοϑροπά ἴο {Π6 εἶ τύχοι) 18 (Π6 ὅσα ἃ θέλοιτε. ΒΒ 
1Π6 86η86 Ν}}} θὲ: “ [ει {Π6Γ6 Ρ6 88 ΠΠΔΩΥ Κη οὗ 
ἰδησυδραβ ἢ (6 νοῦ] 88 γ6 ΠΠΔῪ σἤΟΟΒΘ, εἶ τύχοι, ἡ 
δὸ πιαηψ ἐΐογο βδἠοια δι." Ἐοτ βὰς] 15 [Π6 56η86 οὗ 
εἰ τύχοι, δῃ ποί οτοηιρίὶ σναίϊά, οὐ ποῆιρε. Νον ἢ]18 
τάδ οὗ Ἔχρ᾽δηδίίοῃ ψ1}} ΔΡΡΙΥ ἴο 411] [ἢ 0886 ΠυΠΊΘΓΟΙ5 
δχϑιρίθβ ἔτοπι (6 ἰαίεγ γθοῖκ ψσχιῖογβ (485 Π]Οηγ8. 
ΗΔ4]., Ατγίδη, [κιςΐαη, ΤΠ ῖορ. 1αοσί., Ὁ. (δ85., Ὁ. 
ΟΠ γγϑ.. Αἴῃθη., α]θη, Ηδγοά,, Ατὶβί., Ρ]υΐ., ΡΙαΐο, 
δη4 οἴ 618) οἰϊεα Ὀν δι εἰϑίθιη δῃά 1 οθβηθγ. 

Φωνὴ ἴῃ ([ἢ6 5686 ἑαπρίαρθ 15 ἰγραιθηΐ τῇ {Π6 Ὀ68ὲ 
Οτεεῖς ψγίίοτβ. δὲ οὐδὲν 6 τηιιϑί ΒΌΡΡΙΥ γένος ἴγοπι 
γένη. Τὺ [86 Β6Ώ86 18, ““Δηἀ Π0 Οἠδ Κἰηα οὗ ἰΔῃ- 
συδρα (ἰ. 6. πὸ ἰαηβμαρθ) ἰΒ ἀφώνον. ΓὨΪ5 σδῃηοξ 
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ΠΙΘΔΠ, 86 80Π16 Οχρ Αἰη, ὑπωξθ; ἴον 1 18 ποῖ ἨΚΟΙ͂Υ τῆς 
Αροϑιΐα ψου ]ὰ δ. Ὧο πϑίϊοῃ 18 ἀυπ|ῦ, ΟΥ ἢῸ ΠδΔΕοα 
16 “ἰίῃουΐ 8 ἰδηριιαρο. Το νογά πιυϑδὶ Ὀ6 τησδηξ ἴὸ 
ΔΡΡΙΥ ἴο {πε ἐασηζιαρε5, δ ἴο δϑβογί (ἢδξ 0 ΟἿ6 13 
ψὶπουῖϊ τἢοβ6 ἀϊδεϊησῖῖνα ἸΔ]οπ|8 ψΠσἢ βορϑγδίο π 
ἔγοτη οἰῆεγβ. ΤῊϊὶβ 586η536 οὗ ἄφωνος 15 ἱπάσεοά τᾶγο, 
Ὀυκ 1 ἰηνοῖνο8 ΠΟ ΠΑΓΒἢ Π638. 

11. ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς. ““ { Πδη 
Ι ἀο ποῖ σοπηιργοῃοηά {Π6 ἔογοθ δηὰ πιϑδηϊπρ οὗ ἰδ 
ἰδηβυδρε Δαἀἀγοββοα ἴο π|θ." Τ[ι8 β86η86 οἵ δύναμις 
δηἀ δύναμαι ἰ5 ἰγεαυοηὶ ἴῃ ἐῃ6 Οτοοκ γιοῦ: δῃά 930 
186 1,Δ(η ναΐον. "ἔσομαι τῷ λαλοῦντι, ὅτε. “1 584ἢ 
δ6, ψἰἢ ταϑροοῖ ἰο (ῃ6 ϑρθαΐκογ οὔ ἴϊ, ἃ Ὀδγθδγίδπ οἵ 
ἰοτοϊρῃογ; δά {π6 βρβακοῖ σχ1}} "υα ἴῃ τὴν δϑιϊ πιο 
ἃ ἰογεοισηογ." δὺς} ἰ5 (ἢ6 ᾿Πογὰ] βοη86. Βαρβ. Πετε 
δ η1ῆθβ οη6 ῆο ποῖ πο υηάογβίδη 8 ΠΟΥ σΔ ἢ 4ρθλΚ 
8 ἰἸαηριιαρθ. Τ}8 86η86 1 ἤδνα σορίουϑὶν {ΠΠπισεγαιεά 
δεἱ οι. 1,14, ὙΠ ἐν Κσαυϑα σοι ρᾶγοβ (ἢ 0.56 
δΕ: "6 ροῦν. ἢ ἀπὰ ἃ. Βιυΐ {Π 6 γ ἃα ποέ (88 ἢ 5405) 
τοαἀυπάδηϊ. 

12, οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ δηλωταί---περισσεύητε. Ι ις 
ψ 6 }} οὐδεγνοὰ Ὀγ (ξουπηοηίιβ: παυσάμενος τῶν παρα- 
δειγμάτων, γυμνότερον αὑτοῖς παραινεῖ, τοροαίηρ (45 
Ὑποσοάογεῖ γομηδγ8) [18 ΤὈΓΠΊΘΓ ᾿πΠ]υΠοί!οη. 

ΤἤσθΓο γα ἰννο ΨΑΥΒ ἴῃ ν ΒΙοἢ τῃ6 οἶδυβ6 οὕτω καὶ 
ὑμεῖς ΩΔΥ δ6 δηα ἢΔ8 θ66η ἰδάκθη. ϑόοπὶα δηιϊθηΐῖ δπά 
πσύοτη Οοιηπηθηίδίοτῦβ τη1ῖ6 ἐξ ὙΠ τῆ ἔὈΓΠΊΘΓ ννοτγὰ, 
Δηά βεδίζηῃ ἴο ἴ{ 1Π6 856 η86, “80 ΨΠ 6 ψ ἢ γου.᾿" 
Τθ15, πουνονογ, ἰ8 ἰοο ἢαγβἢ 8 βιραυπα!ίοη ; δηὰ ἐδαῖ 
ΒΘΏΔ6 ΨψΟΙΪὰ τράγο οὕτω καὶ ὑμῖν ἔσται. οΚίάεξ, 
(ἢ6 (Ο]] ον ψοΙσ  δαάπιχοηϊιίοπ νου 6 ἴοο 
ἀῦτιρί. Μοβὶ (οιππιοηίδίοτβ (ἔσοπιὶ (Πγυβοβίοχῃλ), 
ἨΠΟΓΟ τ ρ εἶν, 1 ΟΠ, υπιῖα {Π6 οἶδι)86 ἢ τῆς ἐκχεὶ 
δηλωταί ἐστε, ὅτε. 8πι1 Αϑδίρῃ (ο οὕτω {ἢ 56η86 ἐξογε- 
ῶγο, οὐ εὐὐϊεγοίογε. ΤῆΘ οἰδιιβθ τῆϑυ, ονανογ, ὃ6 
ἸΏΟΓΕ ἸΘῪ γοπαάθγθά, “6 ΤἬυ8 4130 (ἴ0 ΔΡΡΙΥ τἢϊ5 ἰο 
γοῦν σα86), βἴηςθ γὺι! ἃγα ἀδθβίγοιϑ," ἄς. Ζηλωταί 
ἐστε τουδὶ ὑ6 (Δ Κη ἰπ (ἢ6 βᾶΠ|6 8686 88 ϑηλοῦτε αἵ 
168,81. δῃὰ 14,1. (γῇσγα 568 δ ποί68,) δῃηὰ πνευμά- 
τῶν 15 ἴον πνευματικῶν, Β01].. χαρισμάτων, 8ἃ58 ἴῃ 66. 
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19. πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ϑητεῖτε ἵνα περισ: 
δσεύητε. ΑἸπηοβέ4}} (Οτητπηοηϊδίοῦβ δάοριίῃε ορ!ηΐοη οὗ 
Οτοίίυ9, (πὲ (6 Γ6 185 6 γθ ἃ γΓδΏΒροϑι 0 [ῸΓ ϑητεῖτέ 
περισσεύειν πρὸς. ΤῊΪΒ, ΠΟΎΘΝΘΓ, 18 ϑοιηα δ ΠΑΓΒἢ, 
δηἀ (Π6 ἤριιγα ἴῃ αἀυσϑιίίοη 15 ποῖ οἴζϑη υ5θα ὈΥ 1Π6 
Αροϑβίϊθ. Βοβιάββ, ' σδὴ ἤπὰ πο Ὄχϑῃρίθ οὗ ϑητέαω 
ο  ονϑά ὈῪ δὴ ἵνα. [{ 18 αἱιηοβδὺ αἰνγαυ8 υϑ64 ΨΠΠῈ 
ΔῊ ϑοσυϑδίνθ, ΘΧΡΓΟΒΘΘα οὐ πησογβίοοα, οὐ, ἰη {Π6 
Ρίαςς οὗ 1ἴ, δὴ ᾿ηἤηἶνθ. Απα πόσο, 1 οοῃσοῖνο; 
{δὲ σοηϑίγιοιοη 18 ποῖ ἀσνίαιο ἃ ἔγοπμ. 1 ψοιυ]ά 
ΒΕ Αια ταῦτα ἔτοτη πνευμ. υ8. Ὀοίοτθ. Τἢ6 σψογαβ 
8Γ6 Ρυΐ οὔ οὗ ΤΠ 61Γ παίαγαὶ ογάθι, ἰογ (ἢ6 ρυγροββθ οἱ 
πηρϑτγίηρ᾽ 5Γοηρτῃ [0 (Π6 βοηΐθδηςα ; 4. ἅ. “Εὸγ (86 
εὐἀϊβοςίίοη οὗ Π6 ΟΠ οἢ 5661 γα ῃδπὶ {Πδῦ γ6 ἸΏΔΥ 
Δρουπά {πογθαηΐο. ΠΕερισσεύειν 185, 1 {Π|ΠΚ, υδοὲ 
ΔΌϑοΙ υΐεὶγν ; 88 αἱ ΡὨ!]. 1,9 ἃ 41. (οἱ. 2,7. 1 1685. 
1, 10. (ψ ῇθγο {ἢ6 86ῃη{πηθηΐ 15 ποΓα ΠΥ ΘΧΡΓΘ5564); 
περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργω τοῦ Κυρίου. 

18. διόπερ ὁ λαλῶν γλώσση προσευχέσθω ἵνα διερ- 
μηνεύη. ἼὝΠΕΓΟ γα [8 ἡ ραβϑᾶρββ ψῃϊοἢ ἤδνα ΤΟ 
ΡογρΙ χὰ τῆς πιοάθγῃ Ἰῃτογργοίεγβ, δηὰ οἡ Ψ ὮΟΒ 
{Π6 1 ἸάθουΓ ἢα8 ὈΘΘη 1688 80 σΘΒ8}1. Μδιι88βᾶς. 8Ρ. 
ὝοΙΓ δῃὰ Μδοίηῃ. γϑῆσοῦ: “Ἅ ]εῖ ἢπὶ (80) ῥΓὰν τπδΐ 
(8ϑοη8 006) τ]ΔΥ (1 Π.4}} ἰπογργοῖ ἢ158 ρα ογβ.᾽ Βυΐ 
{Π}158 18 ἀοἰπρ' ἴοο ρΓδϑαί νἱοίβηςα ἴο [ἢ6 ψοΓα5. ΘιίἢοΓ5, 
885 Μϑηοοῆ., γοτγβῖ., Ριβο., γο  ,  Όγ, Κ7Ὺὸῷ᾿αίςῃθ.}}, 
Βοβοη., Κγαιβο, ϑοῦϊθυβ., δηὰ θᾶγοθ, σζϑηᾶθῃς: 
“Ἰδὲ πὶ (80) ῥγδὺ {πᾶ ἢ6 πιδὺ (ἢ ]Π|86}} 4180) 1506 Γ- 
Ῥτγοῖ.᾽"" ΤΪΐ5 τοά6 οἵ ἜΧΡΙ Δῃδί!οῃ 18 ϑ[ο. ΕἸῪ τη] ἴδ] η- 
ρα Ὀγ Βρ. Ρθᾶγοβ δη6 ββρϑοῖδ!}ν Ἦ μεν, ψῆο οΥ̓δΡΨ 
(6 {ο]] οἱ ηρ᾽ ρΡαγαρ ἢ γαβέϊα ἰγϑ 5] ΔΊ ΟΩ : “16 ὲ ἢ (50) 
ΡΓΆΥ (ἢ ἢ 15 οἸ, 85) {Παὲ ἢ6 τρᾶὺ (ὈΥ (6 Ψψογάϑ8 
5864 1 18 ὈΓΑΥΘΙ, ΟΥ ΕΥ̓ ΘΧρ δἰ ηξηρ τ ἰῃΏ 4 ΚηονΝ ἢ 
ἰδηρσαδρθ) ᾿ηἰογρτγοῖ, δηά ᾿πηρᾶγί ἴο οἴπογβ, νῆδί (ἢ 
δἤδιυβ παι ᾿ἱπιρατίοα (0 ἢϊτ, δηὰ ποῖ ουΐ οὗ ναΐῃ ο8- 
τοηίδίϊοη αἰίοϑγ 11 ἰἢ ἃ ἰοῆριθ ὑηκηονη. ΤἢΘ ΔΓρκ. 
ἸΘης5 864 ἴῃ Βυρρόγί οὗ 1 ἃγθ ἴΠ686: “4.8 1{- 15 
ον άθηϊ ἔγοπι νοῦ. 4. δηὰ 28. [Πα ἢ ΜῇῆΟ 5ρΡ8ῖκ6 ΨῈΠ 
τοῆρσ65 ππηάἀογβίοοα {(Π6 τηρδηϊηρ οἵὨ Π18 ΟΥ̓ (ΟΡῈ6 ς 
ΘΓ σδη ἣδ "6 844 ἴο 'ᾶνῷ (6 γῇ οὗὁὨ ἰοῆρυθβ ἢ9 
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ΟἾΪΥ [85 (86 ἰῇ οὗ (δ! κίηρ 6 ΚπονΒ μοί ψἢδὲ, 845 ἴπῈ 
Ῥηδηδοςὶ ἀϊὰ διθοηρ ἰΠ6 ΗφδίΠΘΏΒ; ΠΟΙ σδῃ 1 ὃ6 
αἰ Ἀμοία (6 δρίτις οὗ (ὐσοά βμοι ἃ 48518[ πρδῖ ἴῃ [Ππδξ 
1156 1688 ΣΩΏΔΏΠΟΓ ; ἰΠ6856 ψοΓά8 σδηηοΐῖ Ὀ6 Ὠογα υπάσΓ- 
διοοά 45 δῇ δχῃογίδιίοῃ ἴο (πἰβ ᾿ἰησυ δὲ, (δῷ Π6 
δου ἃ ΡγδΥ {πδι Πα τηϊσης υηἀογείδηά, πὰ 80 θὲ δ]6 
ἴο ἱπίογργαὶ 8 οση Νογάβ,  ῃοἢ Ὠ6 αἰγοδαγ Ἵοουϊὰ 
ἄο, δὰ 6 Ὀδοῆ 88 Πρ 85. 6 ν᾽ 88 ΔΌΪα, δηά δά 
ὩΟΐ τ]Ο0Γ6 γοζαγάθα {Π6 νδιῃ οβίθηίδίίοη οὗ ἢ]5 ριῆ, 
{Πδῃ (Π6 εἀϊβοδίίοη οὗὨ {π6 Ομυγεῖ." Αά [ἴ 15 υτ- 
1πογ υγχοὰ, {π8ι {π6 Αροβίϊα ἤθγα ἀΐϊβοοιιγβαβ οὔ βροαϊ- 
ἱηρ' ψ᾿τἢ δὴ ἀηκπονῃ ἰοηροθ ἴῃ ργάγογ, δηά οἵ ργδυ- 
ἴῃς αἰδο ὈὉγ 6 αϑ]διυβ οὗ {Π6 ϑριγίϊ.᾽ Βυῖΐ [π686 8Γ- 
βυπηθη(8 866 πὶ [0 Π16 ἈΥ͂ ΠΟ τη6Δῃ8 οἵ βιιοἢ ἴΌΓΟ6 885 ἴο 
1ηΔυςα 8 ἴο ΘΙ ὈΓΔΟΘ 8 ἰπίογργείδίϊοη δ νϑγιδῃςθ 
ψ ἢ τς τυ] 65 οὗἁὨ σοηῃδίγυοίίοη, ἀπά νὮΙοΪι 18 1140]6 ἴο 
1Π|6 ἸΏΒΌΡΟΓΔΌΪΕ οὈ]δοιοη, Ὠδπιοὶν (Πα 1 ροοβ8 ὕροη 
(86 βυρροδί[οῃ παῖ {π6 ρϑγβοῇ Ψῃο πὰ {πε ρἱέϊ οἵ 
ἰοῆζυο8 δὰ αἴο (6 νὴ οἵ ἐπέεγργείαέιοῃ οὗ 
ἐοηβμοδ; ΜἘΈὮΘΓΘΔΒ [ἢ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ 15 ον ἀθηΐ ἔγοιῃ 12, 
10. ἑτέρω δὲ γένη γλωσσων, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. 
Νοῖ θὰϊ Ψ πιᾶὰὺ σοηςεῖνα [ἢδὲ δον ᾿δά δοέδ, δηὰ 
Ὀγ (ἢ6 ΑΡροϑε1θ᾽ Β ψνογὰβ 1ξ βθϑ)5 1 Ππδἴ ΠΊΟΓΘ τσ Πανο 
Πιδὰ (παι, ὈΥ υβίηρ᾽ ρΡΓΟρογ 6 8η8, Ἔβρθοίδ! Υ ἴΠ 6 Ἔχϑῖ- 
εἶ86 οὗ ἔδγνθηξϊ ργαγοῖ. Νον [Π6 Ἰηϊογργοίδιὶοη οὗ 
ἰοηριι68 πιϊρἢΐ βυγεῖγ πᾶνε γεϑρεοὶ 85 ΜῈ]] ἰο {ἢ ἴῃ- 
ἑογργείδιίοη οὐ {ποῖ οσῇ ψογάβ 88 ἴΐο86 οὗ οἰμοῖβ. 
Αμὰ Με. δδάβ, ἢ ἢ18 υδὺ8] χοοά 5θῆβα οὔβογνε 
παῖ: “Τῇ ᾿πηϑρίτγοὰ ρογβοη, ἐπουρἢ υπάογβίδη ἀπ 
[Π6 σοηοΓαὶ προτὶ οὔ δὶ ἢ υἱἱογοά, πϊρίνς ποὶ ὃς 
40]6 δί οῇςβ ἴο ἱπίεγρτγοί ᾿ἴ, ἄνθ 1 [8 ΟὟ ἢ νογηδοῦ- 
[αῦ ἰοηρυθ : Βα ταϊρῆξ οἱ Ὀ6 50 Ψ6}} δοαυδίηϊοά Ἡῖϊὰ 
{Π6 δἰίγτυσίυγα ΟΝ ἔτνγο ἰδιιζυδρα8, 88 ἴ0 ἰγαδηβἰδίθ ἴπι- 
τηοαϊδίοϊγ δηά σογγθοῖὶγ, ἴγουι τ 6 Οἢ6 ἰηο (ἢ6 οἴΠοΓ, 
Μυς ἢ [688 ἀο68 ἰ( ἰο] ον, ἔτοαι ἢϊ8 [ἢ υπάἀογβίδηάίηρ 
ἢ ΟΥ̓ ὈΓΔΥΘΓ, [πδί ἢ βῃουϊά ἢδνα Ὀ6Θη 4016 ἴο ροῖ- 
ἔοστα ἴμ6 οῇῆςα οὗ ἰηϊογργείεγ ἴο αἀηποέλεν ἰηϑριγοά 

τβοη, ἰπουρσῇ υδίηρ 1Π6 βδ8π|6 ᾿ῃβρίγθα ἰδηρίιιαρο. 
18 ΕΥ̓ ΠΟ 688 ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ ἴο ΒῈΡΡΟΒΘ, ἰπδΐ ἢδ δά 
8 ϑοσυΓαίθ ΟΓ ἃ βθηογαὶ κπον]θῦμε οὗ {π6 ἰδησύάρο, 
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οηἶγ {παΐ ἢἣθ νγἃ8 Θῃδ θα [0 Βρϑαῖκ ἰζ 88 Οσσάβ1: 0 ΓΒ- 
υϊγοά." . 366 νϑγ. 27. 
, ΤΏΡΘΓΒΘ 866Π}8 ΠΟ ΓοΆ80ῃ, (θη, ἴο ἄσβοτί ἰπ6 σοπ]- 
1η0η Ἰηϊεγργοίδίοη, ψ ῃ]οἢ {Π6 ἤγβι οὗ (Π6 ἀγριυιηθηίβ 
αἴσονα ἀδίαι!! θὰ γαίθογ διρρογέβ, δῃ ἃ ἩΠΙΟἢ 18 ἀορίοά 
ΌὈΥ 41} τηὴ6 ατεεκ (οπιριηθδηίδίοτβ δῃηὰ Τγδηβ]δίουβ, 

᾿δηά, οὗ [Π6 πιοάδγη8, ὈΥ ατοῖ., ΒοΖα, δοῃ!πτίηρ, ΟΔ- 
880.. Ὑ4[80]., ΟΓ νϑηθγαῦϊο ΕἸ ρ] ἢ ὙΓδηϑβίδίουβ, 
Ηδηῃ., ϑοϊοοίίρ., αηά ον. Απῃά {ἢϊ15 566π|8 (6 
Ὀἰδίη δηά ἠδίηγαὶ 5θη86 οὗ 6 ψογάβ, ἢ ἢ 816 6 χ- 
Γα856 64 ΡΟΡΟΪΔΓΙΓΘΓ; ΠΟΓ 15 {Π6Γ6 ΔΏΥ 580 ἢ Αἰ Ου]Υ 

1 [ἢ [ὉΠ] ον ηρ; οΓγ8 88 ἢ664 σοΟΠΊραΪ ΔΠΥ ΟΠ6 ἰο ἀ46- 
βογί 11. 866 {ῃ6 δχοθ]θηΐ οχροβιίίοη οὐ (Ἤγυϑ., 
(ξευθη., ΤὨΏΘορΡὮΥ]., δηὰ ὙΠοοάογαι, ψ ῃϊοἢ 1881- 
ΓΘ ηΓ[Ἰοηδα (οιητηδηίζδίογ 1η οτργείβ ἰἢπ|5: Αἤτησαι 
τὸν δεδωκότα σοι τὸ τῶν γλώττων χάρισμα, προσθεῖναι 
καὶ τὸ τῆς ἑρμηνείας, ἵνα προσφέρῃς τῇ ἐκκλησίᾳ τὴν 
ὠφέλειαν. Απᾶ ΟὨγγοβίοιμῃ ἰδι8: αἴτει τοίνυν μὴ 
γλώττης ἔχειν χάρισμα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑρμηνείας, ἵνα 
πᾶσιν αἰφέλιμος γένη, καὶ μὴ ἐν σεαυτῷ μόνῳ κατακλεί- 
σῃς τὸ χάρισμα. Απά 816]}, 1 σοποθῖνθ, 15 {Π6 συ 
86η86.Ἐ 

14. ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσση, ἄς. Ιηῃ {(ἢ]5 
γ6Γ86 ([Π6 86η86 οἵ ψῃΙοἢ ἢ ὰ8 Ὀ6Θἢ ΒΕΓ ΔΏΡΕΙΥ τη ϊβοοη- 
ςοῖνοα ὈΥ 8ο0π16 δηςεηΐ δηά τηοάδγῃ (ομηπθῃξζΑ[0Γ9) 
(ὴ6 ΑΡροβε6 τηϑδηβ, 1 {π|ηΚ, ἰο Ἔχοῖΐα {ἤθη ἴο δἷπὶ 
ἂῖ βοὴ ριον ρἰἣβ {[Π8ῃ {Π6 ἸΏ6ΓῈ γλώσσαις λαλεῖν: 
8η4 {ῃ18 ἢ6 4068 Ὀγ βπῃονίηρ {Π6 16 ΗΠ οΙΘοΥ οἱ {ῃδὲ 
αἰ το ρϑηογαὶ οαϊβοδίίοη. Βιιΐ ἴο σοηῃϑβίάθσ (ἢς 
ἘΧΡΓΘββίοἢ8 ἴῃ ἀθίδ1]}, ᾿η ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, 
1 εν! ἀθη!}ν ἀδηοίθθ (ροι μετασχηματισμὸν) ἃ ῬΕΙΒΟΠ 
δανηρ {ἢ ρΙ οἵ ἰοηραθ8. Τῆο 86η86 18: ““ΕῸΣ 1 
ΙΡΓᾺΥ ἴῃ ἃ Ἰογοῖρῃ δη ἀπκηόνη ἰοηρπα.᾽ : 

14. τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται. [Ιΐ 15 βίγδηρα (Πδὶ 

ἃ Βτγοχὴ (ἢ͵8, Πονγανοῦ, δ᾽ηπιοδί 411 [ἢ6 τηοδοζ Οοπιτηοηίδίοσγδ 
δῖ τωθπιοποὰ βοιημαναῖ ἀσνϊαΐθ, Ὁ ἰδκίηρ ἴῃ6 τυογάβ ἴο σηδδῃ 
παῖ δα δϑῃουϊά ΡΓΔῪ ἔονῦ ἴΐ6 οἷ οὗ ἱπίεγρτείαξϊοη οὗ ἰοηριιοδ ἐπα 
εἰεαὰ οΓ ταὶ οὗ ἰορας8. δΒιιῖ (8 8686 18 ΌΥ̓͂ ΩΟ Σῃ68η8 ὨδίυΓΑὶ, ΟΥ 
Ὁποχοορί ΟΠ ΔΌΪ6, δηἀ α|90 Τοαυΐγαβ ἴΠ 6 υηδυϊῃογίζεα δυδαυάϊοι οὗ 
ἄλλον. Ασοοοταΐηρ ἴο ἴα ἰηϊογργείαιίου 1 αν δαορίεά, διερμ. 
8ἃ3 ἴῃ 66η86, ἐο δδα πάμεὰ ωἰξᾷ ἰλε ἐαςμἰέν ὁ ἐδα ἑρμηνεία; 85 Ἰῃ 
19, 80. μὴ πάντες διερμηνεύουσι. 
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80 ΠῚΆΠΥ δυιπδηΐ τηοάεγη (οπιπιοηίδίογβ βμουϊά ἴῃ: 
τογρτοὶ {Π|8 οὔ τς Ηοίν δρὶνὶ ,. δηὰ γεῖ πηοτγα 50, [δὲ 
Ῥῃοῖ., Οτοίυ5, Ραγ., βοἰδίεν, ΙοςΚο, δὴ ΏΙΌΥ, 
δοιὰ γοηάογ ᾿ἰ, ““ μιν “ρίγἐμαὶ σὲ Ῥγαγοιῇ :᾿ δη 
ἑπίογργοϊδιίοη σοὶ ἄγον ἕογι ἢ δοηθ δθνθσγα δηί- 
τΑΔανοΓΊοη8 ἴτοιῃ 1.6 (Ἰογο, ἰο πο ἩΥΒΙΌΥ τηδαθ 
ἃ τηοδί βρίθηοίς ΤΟΡΪΥ 10 4 ἰοηρσ, ὑυΐ [ππ|6 σοη- 
γνησίηρ δηηοίαιοῆ. ἴ{ ψ88 1 νϑῖπ (0 ὑγρὰ [δδΐ 
τνεῦμα, ἴῃ 8}} {Π|86 ἀ!βοοῦγδβα, ἢ ψΏΘΓα 686 εἰ ΡΠ 65 
πη ; δὰ {Π6 ὀχδιρὶεβ δἀιυεοᾶ ὈΥ 6 Βοςέξογ 83Γ6 
ΑἸ! Ὀὰϊ ΟΠ ἴῃ {πα ρίωγαΐ; νῃϊςἢ βοιηθ νν ἢδί Δ 16 Γ5 ἘΠ8 
886. ΪἸηϑίοδα οὗ Ὀδηάγιπηρ δῦουϊ ἰαχίβ ψΠΊΟἢ ΠᾶνΘ 
1} ὸ τοΐδγεησα ἴο ἴἢ6 ροϊηΐ ἴῃ ηισδίϊοη, 7.6 Οἴοτο 
δου] δανε ἀδηπμδηθεά 8ῃ οχϑηρὶα οὗ τὸ πνεῦμα ἴπ 
{Π6 δέπρυΐίαν, χἰτἢ ἃ ρεγδοπαΐ ργοπομη: δηὰ ἢ λιν 
νγἃ8 Ὀουηά [0 ῥγοάυςα ᾿ἴ, οὐ σίνα Ὁ} {Π6 ᾿πίογργεῶι- 
εἷἰοη. 448 τῃδὲ 88 ηοΐ ἀοπε (δηά, ἱπάδοά, οσουϊὰά ποῖ 
ΡῈ ἀοῃθ), ἴ[π6 ᾿πηἰογργοίδιϊοη πλυϑβί (8}} ἰο {ἢ 6 στουπά. 
. ΤΠ {Γ 86η86 8668 ἴο 6 {Πᾶΐ δχργοββθά ὈΥῪ 
δοῖὴθ δηοϊδοηΐ (ουπηρηίδίογβ, απ πηοϑὲ ΠΟ ἀθγΓη ΟΠΘ58, 
ἔογ [Π6 ἰα8ῖ -σδηΐατυ, παηηοὶν τεπά. . ΤΏΘΥ ἴδ Κα νοῦς 
ἴο πηθδη δεμέοπέϊα, ΤΥ δθῆδο, ἴῃ 6 56η86 ΟΥΓ ἐπιρογέ οὗ 
ΤΏ σοτγάβ.. (βουπηθη. (ἢυ5 ΘΧΟΘΙΘΠΕΪΥ ΡΑΓΔΡΉΓΑΘΘΒ: 
ἐὰν γὰρ λαλώ γλώσση, οὐ μὴν καὶ διερμηνεύω, τὸ μὲν 
πνεῦμα μου, οἷον ἡ Ψυχὴ αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν εαἰφελεῖται, 
ἄκαρπος δὲ μου ὃ νοῦς εὑρεθήσεται, τῶ μὴ καὶ ἄλλους 
εὐφελεῖν᾽ νοῦ γὰρ καρπὸς, τὸ διὰ ποικίλων καὶ παντοδαπῶν 
ψοημάτων ὠφέλειαν τοῖς πλησίον ἐπινοεῖν. Αηά Ἐοβθηπι. 
ΜΘΓῪ ΜῸ1 (8: “11 ργἂν ἴῃ ἃ ἔογεῖσῃ ἰδηριδρο, 
ΤΥ πμηά Ῥταυϑίὶ (1 τη 861 υηάογοίαηά ταὶ 1 8Π} 
ῬΓΑΥΏ), Ὀυΐ ΤΥ πιθαηΐηᾷ ([ἢ τη δηϊηρ' Οὗ ΤΥ ΜΟΓἀ5) 
ἤοςφ8 μοί ῥγοῦϊ δηοίμον ψῆο υῃάοτϑίδηβ οί {μαΐ 
ἔοτεῖρη ἰδηρσυάαρο.᾽ 
ὁ 4ι ἀκαρκόρ ἔστι, 4“ ἐηὐγιοέμοθιδ, 66.," ἷ..6. ὈῪ ἃ 
ΨΟΓΥ͂ ΠΟΙ ΠΟ ΠγΘίΔΡὮΟΓ, ““ Υ16}45 πο ἔγυϊ, ὈΓΙΏ ΡΒ Ὧ0 
δοηοῆϊ (ΠὨΔΠΊΟΙΥ οὗ οαἰβοδίῖοη) ἴο [Π6 δάσο β.ἢ 
. 1δ. τι οὖν ἐστι; Α ἴογιυα ποΐ ππηΐτοααοηΐ ἴῃ δί. 
Ῥδυϊ (48 ἤοῃι. 8, 9. δῃὰ 0, 15., ψἤογα 566 {πΠ6 ποῖ68) 
δα ψ Π]Οἢ ΟσΟΙΓΒ ϑοι  Π168 ἰῃ (ἢ ΟἸ]βδιςδὶ τι θΓβ. 
11 15 4 εοποίμδῖυο ρἤγαβο, ἱπιγοάιυςσοδά αἱ ἐῃ6 οηᾷ οὗ ἃ 
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βου 5510, (ἢ6 86η86 οὐ ψῇῃϊςἢ ἴδ αἰ ναγϑ. ποαῤίψ 188 
88126, δι ΨΏΙΟἢ ΓΘΑΌΪΓΟΒ ἴο Ὀ6 ἀοσοοημποάαέεα (ὁ 
τῇς σοηΐϊοχί. Ηρῖα 1ἴ τὺ 6 τρηδογαὰ : ““" Ἦ Βαϊ, 
Τἤρη,, 15 Ὀσδὲ ἴῸΓ τὴ6 ἴο ἀο, δηὰ τηοβὺ οαἰςυ]αϊοα [ῸΓ 
56 688 ἢ ΤῈ ΔΏΒΨΟΙ ἰο (Π8 15 τηδάδ ἴῃ τἢ6 
υδένοέ ρείβοῃ, βυϊδοὶν ἴο ἐΠ6 μετασχηματισμὸς ἴῃ [ἢ 6 
νΘΓ56 ργεοθάϊησ, Δηὰ [Π6 ἀ!ΓΘΟΙΙΟ 18 ποΐ ἜἘχργαβββα 
ὌΥ ““ναν “ἢ, ἅς., θυὺ ““ 7 εοἱδ ργαψ ευἱέλ." 115 
Ὑ6}} ηοιςοἀ Ὀγ Οἤγγβ. δηὰ (ουμοη., (ἢ δὲ [8 15 (ἢ 6 
ΒΆΠ16 ἃ8 ἢ 6 ἢδὰ 8414 : “Τα δ6ϑὲ ἰο θ6 ἀοῃβ 18 ἰοὸ 
8 (σά, ἴῃ ργδυθγ, (ο Ὀ6 δδθ]θὰ (0 Ρῥγὰὺ ψ ἢ (ἢ 6 
Βρ Γι, δηα ἰο ῥγαγ,᾽ ὅς. Τῇ ρᾶβϑϑᾶρα 185 Ψ6]} ρδγδ- 
Ῥθγαβοα ΡῪ (ξβουπίθη. 88 ἔΌ]Π]ον 5; Τί οὖν ἐστιν ὅ χρὴ 
αἰτεῖν τὸν Θεὸν ; τι ; τὸ προξεύχεσθαι τῷ πνεύμαιτι, οἷον τῇ 
ψυχῇ» ὅπερ εἰς τὴν αὐτοῦ μόνου συντείνει ὠφέλειαν, προσ- 

. εύχεσθαι δὲ καὶ τῷ νοὶ, ὅπερ καὶ εἰς τὴν τῶν πλησίον 
φθάνει οἰκοδομὴν, κατὰ τὴν ἐπάνω παραγραφὴν, καὶ ψάλ- 
λεῖιν δὲ ὁμοίως. ΤὭΘ 56η586, {Π6ῃ, ΔΥ Ὀ6 (ἢυ.8 6Χ- 
ΡΓΟ5864 : “ΤῊ Ὀδεβῖ ἰο Ὀ6 ἀοῃβ 15 ἴο 88Κ ἀοα ίο "6 
Θδηδιδα ψ ἢ (6 ἐΔοΌ Υ οὗἩ ἀϊν!ηοῖν Ἰηβριγαα ργαυογ 
1 ἃ ἔογοίρῃ ἰοηριιθ, ποὺ ψιτῃ {6 5ρὲγέ δηὰ βου 
ὉΗΪγ, δηά [ὁ ΠΥ ον ἢ δα Ποδίίοη οηἶν, δαΐ τῷ νοΐ, 80 
ἃ8 ἴο 6 υπάἀογϑίοοά ὈΥ οἰϊιοΓ8 4]50.᾽᾽ 1. 6. “αι 1 
ΤΩΔΥ͂ ἢανΘ, ἰοο, {Π6 χάρισμα οὗἉ ἱπέογργοέαξϊομ 88 Ὑ16]] 
83 ἐοη σι 65." 1818, 1 σοποεῖνθ, {Π6 ΟΠΪΥ͂ 56η86 ἰἢδΐ 
σδη μ6 δχοα ἰο {ῃἢ6 ψοῦ8 σοηϑιϑίθη Ὦγ ψ ἢ [Π6 
οοηίοχῖ, δηά ἰἴ 5 βιρροτίοα, Ρεβϑιάθβ (ουπΊθη., ὈΥ 
ΒεΖα, Τἰρσμι,, Ναίδο]., Μοϑηοοῆ., ΤΊη, 2. (Δρ6]]. 
ψοχγβί., νιίῖηρ., Ηδη., Υ Ὀγ, Ῥθάγοθ, ΒΕ βθηπι., 
Κυδυβθ, δῃὰ .[48ρΡ15.. Αἱ ἰθαϑι 41} ἰῃο86 (ὐομηπηθῃίδ- 
ἴογϑ ϑιρρογί {Π6 86η86 οἵ νοΐ 1.8 ]αἸἃ ἄοψη, δηή 10 18 
ΨΘΓΥ δι {18 Δοίογ ιν δά οὐὐ Ὁ ΙοοΚα δηὰ Ρβᾶγοθ, 
ΤἼδὶ 86Ώ86, Ιη6666,, 18 τααιυγοα ὈοΓἢ Ὀγ [Π6 σοπίοχέ 
Π6Γθ, δηῃ Ἔβϑρϑοίϑ!  Υ ὈῪ {Π6 ρᾶγ8116] Ἔχ ργθβϑίοῃ δί ΥὙθ8Γ. 
19. διὰ νοὸς μου (οἵ, 88 [6 θε8ὲ Μ55, γϑδά, τῴ νοΐ), 
νυ δι ἢ (ΠΘΥ χρη ὈΥ ἵνα καὶ τοὺς ἄλλους κατηχήσω.. 
ΝΟΥ ἄοσθ8 {8 ηπιοάθδ οἵ ἰηἰογργαίϑι!οη ἱηνοϊνθ 89 
ἸΛΌΡΝ ΠΑΥΒἤΠ658, 11 ψῷ σοηϑβιάου, [δὲ ἴῃ {86 θ6ϑ8ῖ 
Οτδοκ ψγϊοιβ (6 βγῃίαχ οὗ 8 ἀδίίνιι8 σοιῃπηοά! ναοὶ 
δρορὶ 15 οἴδῃ ςυβηρεά ἰπίο δῃ ἀοομϑβίινα ΜΉ 8} εἰς 
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οἵ πρὸς. Απά Ὅτοιῖ. νοεἷϊ δυρρχεβίβ (παι (6 Ηοὗ. τ 
18 οἷϊδῃ 30 υ64. 

Ψάλλειν Ὠοτο, 45 ἰη ἔουι. 16, 19. Ερἢ. ὅ, 19. δηὰ 
οἰθονοσζο, δἰρηΐθαβ ἴο οοἰοὈυτγαίε τμ6 Ὠινίης ΡΓαῖβ65 ἴῃ 
φεγ86. 85:6 ἃ 46 ἰπάγοά ρδβδδρὲ ἰῃ .}.4π|68 δ, 18., 
ὙδοεΓα προσευχέσθω δῃὰ ψαλλέτω γα, ἴῃ {ΠΚ6 πιδΏπετ, 
δος ἤοιιοαὶ. [1 18 ἢοὶ οἶοαγ, ἤονονογ, (ἰδὶ {115 15 ἴ0 
06 υηἀεγβίοοα αἰ ψγ58 οὗ ἃ γερμίαν ἔψτπη μη ς. 1 σοη- 
Ἄοοἶνα {πα ἰἰ 88, 1ῃ σϑηθγδὶ, ΟὨΪΥ ἃ σοιῃροϑιοη ἴῃ 
βυσῖ ροεῖῖς πη θ6Γ8 85 νου δάπιῖ οἵ είηρ δά ρίοά 
ἴο πιυϑὶς ; (πουρὶ, 1 ἱπιαρίηθ ἰ ψ88 οἴϊθη ΟὨΪΥ τε- 
εἰἰεά. "Γ8, ἰηἀοοα, ψουϊὰ Θϑρθοία!ν ἀρροᾶσγ ἴτοι 
16 ρϑββαρὲ οὔ δηθθ. 6 ΠΔῪ αἷβ0 Ἴοο]εοΐ ἔγοπι ἴῃ 6 
ἴοσίῃ ψάλλειν 6γα διηρἰογϑὰ (εβρθςο δ! ἢ σοπηραγίϑου 
Ψ  (Π 6 υ86 Οὗ ἴῃ οἴ 6Γ ρᾶγίβ οὗ δεγρίυγο), 8δηὰ α͵ςὸ 
εὐλογήσης Ἰυϑὲ δον, (δι τὴ6 βυ)έςί οὗὨἨ 1Ππ6 Ξρθϑοῆεβ 
οὔτμοβα ψἢο παά {πὸ οἰ οὗἩ ἰοηρυθβ 85 υβι14}}γ (Π6 

γαῖ δηὰ ργδίβεβ οἵ (ὐοά, οἰΐζιθ δχαργεβδϑθὰ ἴη 
θὰ ΟΣ ἴῃ τἢδὶ βογί οὗ βιγίβ, μδὶ ἢ ργοβα δηὰ μαι 
ῬΟΘΕΓΥ, 80 οἰιαγδοίθγίδιϊὶς οὗ ἴμ6 ρεηίῃ5 οἵ Οτγίεωηιδὶ 
ὙΓηρ. 

16. ἐπεὶ, ἐὰν εὐλογήσης τῷ πνεύματι --- εὐχαριστίᾳ. 1 
6 ἴο Ὀ6 οὐβογνοά {πὶ ἐπεὶ, Κα βοῃθ οἰ ῦ μάγια θα, 
σαεγθ5 ψ ἢ ἰξ Βοπηοί! 68 Δη 6}}1}ρ51]15 οὗ ἄλλως, διά 
ἴδ Ὀ6 τοηάογοὰ “ βίῃδσε οἰπεγν 88 :Ὁ 85 ἰῃ οπε. 
896,11, 6 ἃς ὁ. 1 (οι. ὅ, 10., ψατα 866 ἰῃδ Ὡοῖθδ8. 
ΝοΓ ἃγὸ (Ἰδβϑεῖσαὶ δὌχαπιρίθβ ψδηϊίην, βοπια οὗ ψηϊοῖ 
ΏΔΥ Ὁ6 δοθῇ ἴῃ ϑοῆ!. [βχ. Τῇδ εθιϑὲ οἵ [6 νϑσῦβὸ 
ΜΠ Ὀ6 βυϊποϊοηςγ οἶθαν ἢ να διϊθηά {{|Ὸ 86η86 οὗ {δδ 
νογήβ πνεῦμα Δηά νοῦς ὈΘΙΌΓα εχρίαηθα. [1 ὐλογεῖν, 
85 οβθηπι. γἰρ ΕΥ γοιηγίβ, 18 οὐὗἨ ποδὶ [6 58π16 
ἱπιρογῖ ψ ἢ ψάλλειν }υβὲ Ὀοέοτα Ἔχρίαἰϊπθα. Πνεύματι 
ἴηι8ὲ Ὀ6 [Δ ΚΘῊ 88 ἰῃ {π6 ργθοθάϊηρ νϑῦβθ, 8η4 μόνον 
τηυβί Ὀ6 δι ρρ[!6ἀ ; ᾳ. ἀ. καὶ οὐ τῷ νοΐ ; θοίἢ οὗ νοι 
Ρ γᾶβ68 αὐυ8[ ἤανα {Π|6 8816 5886 88 ἴη {{Π6 ργοορήϊηρ 
νΟΓΒ6, ἷ. Θ. “80 (ῃδξ ἴἢοιιϊ τηλγοϑῖ ΘΠ ἴῃ τὴν κενά 
Δηα δομ, ὈυΓ ποί 80 (δι ᾿)}6 πΠιΔῪ υηάἀοτγϑίδηα {Π 66." 

16. ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτουι͵ ΤὮΘ σὙηογαὶ 
66η86 οὗ [Πϊ8 ἰδγηὶ ἰδιώτης 1 ἤδνα δχρίδίηθα δὲ Αςῖβ 
4, 18., ψἤογο 1 οὐδβογναά, (Πδὲ ἰζ ἀθηοίοβ 8 »γέραίε 
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ῬΟΓΒΟΙ 88 Ορροβϑά (ο {ῃ086 ἰΠ δὴν οβῆσθ, βίης 6 {ΠΟΥ 
ὍΓΘ, ἴῃ ἃ Οογίδϊη 86η86, ΡΕ]1Ο σδαγδοίοιβ ; δηά 1 
ΒΟ] 6 [1π168 ἀδποίαα (Ππ ἡσηπογαπέ, ἃ8 σοπῃηραγοά ἴο [Π6 
ἰεαγηποά ; ἀῃιὰ ἴογ ἃ Ὀ]4! ἢ ΓΘΆΒ0Π, βίποθ ΡΘΓΒΟΠ5 ἴῃ ρῥτὶ- 
νϑῖθ βίδι! ἢ 8 ΏΔΥ Ὀ6 ργεδεπιθα ἰο Ὀ6 1688 Κπον!ηρ; 
1Π8ῃ} [086 το 4} ρυ}]1ς οἷἶοοθ. Εογ {Π18 γϑάβοη 
ιδιώται Δη4 φιλοσόφοι ΘΓΟ ΟρΡροβεαί,, ἃπά 4180 θθοδιιβθ 
1Π6 ΡἢΠΟϑορἤθγϑ ογο σοηβιἀογεα 848 ρεδέϊο οδαγασ- 
έογ5. Ἦδετθ, (Πδῃ, ὈΥ τοῦ ἰδ. ἀγα ἀθηοίθά ρϑγβοῃϑβ νῇο 
ἀϊὰ ποέ βιιβίδιη ἃ ριεδίϊς Ἄσπαγαςσίογ ὈΥ ἴῃ6 ορὲπ δχ- 
Θγοῖβα οὗ δὴν 8ρίγίίδὶ ρῆβ, θυ ροδ5686564 ἐξοηι ποΐ 
ΔηἋ (ἢ 15 15. 4}} [δὲ 18 τηθϑηΐ, νἱΖ. ρΘΊβοἢΒ 6 Φ,ΊΕΘΟ, 
δΔηα υποηδυθα Ἡὲἢ Δην χάρισμα." ΑΙ] [Π6 5ισηϊῆ- 
σϑιοἢ 8 οὔ᾽δ, ἀγα 1ΠΠπϑίγαίθα Ὀγ δ οἰβ.. ψ τ ἢ Ἔχοθααϊηρ 
τοι! 6688, ἴτοπὶ Ο] 5516 8] ρϑββαρθϑ, δυθσῪ οὐδ οὗ 
ΜὨΙΟἢ, Πονγανοῦ, ΔῪ 6 ὑπαογβίοοα οὐ [ἢ6 σξηογαὶ 
ΡΓΙηςΙρ|65 ἰαὰ ἀονη ἤσθγο, δηά ἴῃ ἴΠ6 ποΐθ οἡ Ασςίβ. 

Τῆθ ρῆγαβα ἀναπληρῷν τὸν τόπον 18 Β481ἃ (0 θ6 8ῃ 
Ηρφθγαίϑηι ἔου ΘΡῸ ΝΝΦΌ, ἐὸ δἰ α ρίασε, δὲ ἵπ απ 
δέαέο οὗ σοπαϊ ἐἶοα. Βιιῖ 5111} ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢΒ ἃΓ6 ἰουπὰ 
θοῇ ἰῃ ατθοκ, 1,διΐη, δηὰ ὄνθη (Π6 πιοάσθγῃ Ϊ8ῃ- 
συᾶροβΒ. ἘΧδΠΊρ]65 ἀγὸ δά ἀυςοα ὈγΥ Κγρκο, [οσβηθγ, 
δηα Κτδιβα: 88 [ῦδη. Ερ. 280. βιοῦν ἐν ἰδιώτου χώρᾳ. 
Ηίετγοο!. ἢ Οδγ. Α. τὴν ἐφεξῆς πληροῦντες χώραν, 
Αττίδη Ὁ)185. Ἐρίςΐ. ρ. 864. οὐδ᾽ ἐξεπλήρουν τὴν χώραν 
τὴν πρέπουσαν. Ἴθι, Απη. 4., 38. 51 ἐοομῆι ὈΓΓΠΟΙριπὶ 
1 ΡΙΘαπ|. [0 τῆν Ὀ6 ΟὈβογνοά, (δαὶ [ἢ6 Ρ8888ρ.68 
δαάιιοορα ὃ. 16 (οπηπι)οηϊδίογβ πάν τη 3} Ὁ τάξις, ΟΥὕ 
χώρα, ψὨΙΟὮ ὈοΓἢ Βθθηὶ ἴο δ6 ΠΉΠΙ ΔΓ 84} 81 0η8. 80 
{πδι, ΔοΓ 41}, {Π γα 18 (1 {10} τὭογ γθᾶβϑοη ἴο σοῃ- 
δ'46γ 1{ 85 ἃ Ζαΐϊπίδηι (ἤδη ἃ ἨΘΌΓαί8η). 

πὶ Τῆυ9 Ὠοάάγ. τοπάθγβ ἰξ “’ ργίναϊθ ροῦβοῃϑ, 88 4068 δἷδο Μδοϊ., 
ννἶο Τειηατκ8 (παῖ Φοθορῆυ8 Αηᾳ. 8. Ο. 9. 8. 1. 0,668. ἴπΠ6 πογά 
Ἰδιώτης ἴο ἀεποῖα α ργἱδαΐε μετεοπ, 85 αἀἰκιΪρ 15Π 66 ἔγοτα ἴΠε ῥΓ]οβίβ. 
ἴω Κα τπῆδηποῦ (ἰ6 δι 46), ἱπ (8 νεῖβα ἰδιώτης ἀδηοίοϑ {ΠπΠ 0866 οὗ {{|6 
ΔΒΒΟΙΏΌΙΥ ΨῃῸ δὰ ποῖ ἴπ6 ρἱδι οὗἩ ἰαηρυδρεβ, δῃὰ πο ψγετα Ὠοῖ 
ἐφαοΐετς, Ὀὰϊ ἤδαγετς ΟὨΪγ. Αἢὰ 50 ἴ{π ννογὰ 15 ἰηϊεγργείεα ὈΥ (Ὦγγα. 
δηά (ὃς ατεοῖὶ Οοιημηοπίαϊοτβ, 8166, Ὠονγενυου, ἀθίοπαβ [6 ΘΟ ἢ 
γψεγϑίοῃ, θβρθοίδ!ν ἔγοτα νεγ. 28, [{ ᾿πάδεά σοπῖθϑ ἴο τυ οἢ (ΠΕ δᾶ πι6 
τῆΐηρ; ; οἵ θοικ ἰαιεγριεϊδ(Ο.8 ΓΊΔῪ δ απϊϊοα. 
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10. κῶς ἐρεῖ τὸ ἁμὴν. Μδείη. τρΊΥ Θαργεββεθ 
{π6 ἔοεος οὗ {π6 διιιοὶς Ὀγ τοηάογίηρ : ““ Ηον 5384}} 
6 ργοῆουῆςα ἐλε Αππθη." Βγ {{|5 υδὲ οὗ {ἢ 8Γ- 
(ἰο]6, ἃ ΜδἊοκη. ἰγυϊγ οὔβεγνοβ, (ἢς Αροβί[α 1πὴρ]168 
ἐἰδὶ 1 να ἰΠ6 ομδέοπι ; ἃ ουβίοιῃ, 48 ἴῃ6 (ἰοτμτθηῖ8- 
(οΥ8 88ι13ἰΔοίογ Υ ργοόνα, ἀθγίνοι ἔγοιη τπ6 «6188 
σμυτοῆ. δ'᾽εα τι: Βυχίοτῖ ἀὲ ὅγη. ψΦυά. ρΡ. 926., 
δηῃᾷ οἴπογ διῇ ον 168 τοίδγγοαά το Ὁγ ΔΙ Οἱ ἢ, 5 δ͵530 ἰῃε 
ποία οὗ  Όγ. ΤΠδῖ 1{ ργεναι δα τη ἴΠ6 ργεπ να 
Ομιγοὴ να προά ποῖ ἀουδί, δηὰ {Π6 φαγὶγ ᾿ς 65 δ5- 
(ἰσῶ] νυγιίοτβ ΒΌΡΡΪΥ δρυπάδηϊ ονϊάθηοθ. ὅ66 Ζ8δι. 
Μαγίγγ. Αρο]. ὦ. [τ 185 οὐυβογνθοὰ ὈΥῪ δοεδοείίσεῃ: 
“ Θυυτλὰ οΕἸΓβοὸ ςογθιῃοηΐ 164 Απηθη γοβροδάθῃαὶ 
Ῥδυ]]ο Αροβίοϊο ἰδηϊορογὰ ρῥγοῦδίδ βὶὲ, δε ]ὲ γυ!ς4Π 
Ῥοϊαβί, αυϊὰ ἀδΘ Ποάϊοτγηο γί βδοης θη υπὶ 5ὲζ, αϑηάο 
φι ργϑοθβ ρι} 0] 1685 πη! τὶ νος 6818 νὰ] υΠ8 ἰΔηΐα8,, 
ν6] ρυστγὶ οἱ βυιῃρῃοηΐαςὶ ἰδηξὰπι Ατηθη γοβροηάρθηϊ. 
Νδῃ) 1ἀ ἃ ἰοιϊὰ ἘροΙδειὰ ἄθγι ἀθῦεῖ, υἱ δαυσίατη οτρᾶ 
οι ἀδ σογίδ ργθουπ) οχαυάδίϊης οϑίθηάδί.᾽ 

ΤὨς Ννογὰ εὐχαριστίᾳ 18 ἴοτ εὐλογίᾳ, δηά τεοίοτα ἰὸ 
{π6 εὐλογήσης Ἰυδὲ ὈεΐίοτεΕ. ᾿Εκπειδὴ τι λέγεις οὐκ οἷδε, 
“ βρρίῃρ [6 υηδογβίδηθσοι ἢ ἢοὶ ν δὶ που βαγαβϑί.᾽" 
Ἐὸγ δοᾳυΐεβεθ δῃηα Δρργοραίίοῃ δμρβοξθς δῃὰ γεφιέγει 
Ῥγανίους Καονίοαρο. 

17. σὺ μὲν γὰρ οἰκοδαεμεῖται. ὙΤΠ6 ΑΡΟΒβ[]6 δὲ ΠΡ 
ΤΩΘΔΏ8 ἴο Γοϑδοῃ, ἰῃδί 88 ἴθ 88 Κηόνῃ ποίβίηρ οἵ 
ψ δὶ ἢᾷ8 Ὀ6ΘῺ 8814, 6 σδῃ ἧδανο ἰδαγηΐϊ ποι ιηρ, ὨΟΓ 
ὕς Ὀεποῆιοά, 

ΤὨΘορΡὮγ]. ΓΡΉΕΥ τοι γκ8 τπδὶ Ὀγ ἰδ υδα οἴ καλῶς 
186 Αροβι!8 πηθᾶῃβ [0 βῇῆον (δι ἰΐ 18 ποῖ ἢϊβ 1ηΐθηὶ 
ἴο ἀερτγοοίϊαια (ῃ6 σιν, Ὀυ1 ΟὨΪγ ο δνίηοαδ 118 Ἰηΐογίος 
ΠΥ. ; 

18. εὐχαριστῶ τῷ Θεώ --- λαλῶν. [{ 18 νψ6}} οὔὗ- 
βογνρά δῪ ΤΒθορ γΐ. (οἴου ΟΠ γγ3.), ἐπαὶ {688 ποσὰ: 

"' ἘΝΟΓΥ οα Κηον {πὶ {πὸ τνογὰ ἰδ ρΓΟΡΟΣΙΥ δὴ δὰγδβοῖϊτα δἰχηὶ- 
ἔγϊηρ ἔγμξ, δηά, 85 βιις ἢ, νγὰβ υ56ὰ 85 ννε}] ἰῇ βοϊδγη 8596" ογδίίοη, 
ΒΕῺ ἐστι νν88 Ἰεῖϊ ἴἰο θ6 ππάεγϑιοοά ; 88 αὐ ἐγ ρσγαψετ, νυ ἰηνοϊνεά 
εἰτδεῦ αεεοοεταίϊο0Ά, (88 ννεη ἴπε ρΓγαΐθεβ οὗ Οὐὰ ννεζε ὑῥγοῃομηοδα,) 
ἣν διρρίϊοαίίοη, ννὮΘ ἢ ἷφ αἰὰ νυῶβ δουρὶ, τ ῖοἢ γοῳυϊγοὰ ἐπα εἰμ 
στω.- 
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ΔΓΘ᾽ πηθϑδῆΐ ἴο ρεθοϊυάα {886 δι ρροϑθίοη {παΐξ ἢ6 46- 
ῬΓΘοΙαίθϑ 61}18 ση θασδυβ8 ἢ6 ρΟβ868868 1 ποί. Τῇδ 
ΓΕΠΊΔΕΚ 18 θοιΙτον 6 ὈΥ δαί ]οΓ ἃΠα οἰδοῦϑβ. 

ΙΓ «δηηοῦ ἀβρήονα οὗ 1:6 σοι πο} {ΓΔ ἢ 5] Δ 108, δη 4 
παῖ οἵ Ὠοάάιν., “41 {δηὴκ οὐ {παῦ 1 βρϑακ," ἄτς., 
1. 6. 1 τηδὴκ οὐ {Πα 1 δῖ ϑῃδ ]οα ἴο βΒρθακΚ. ΤΠ18 
86 η86 σδηηῃοΐ ὃ6 Εἰ1οἰτοἀ ἤτοι {Π|6 ψνογ8. ὮῪ ΔΩΥ τι 68 
Οὗ γορυϊαν ςοηϑίγυςσςοη. Β651468, {{||8 18 Ὠδρίροοςς 
{Π6 86η86 οἔεὐχαριστ. ν᾿ ἢδι 166 ΟΟΟῸΓΒΊη (ἢ ργοςοαά- 
ἸΠ6 νθι86. Βρ. Ρεᾶτοθ δηά Μδεκη. γϑηᾶογ [ἢ ποχί 
ΜΟΥ : “1 βρθδὶς ἢ τῆογα ἰδηριαροβ Π8η γου 8]]." 
Βαυὺ {πουρἧ εἰ}}5 ταϊρσῆς Ὀ6 ἔγαρ, βίης 6 (48 Οτοῖ, 8805) 
{πὸ Αροβίίθ βη]ογβὰ δὴ ὁμάδα, οΥ σοηῆπχ οἵ 8}} ρἸ 8, 
γαῖ τη6 ασϑοκ ψογάβ τη ΓΕ Υ πηθδη ψἤἢδί [Π6 σοηηοῦ 
ἰγϑη ΒΔ [Ἰ0ἢ ἜΧΡΓΘ5868, ΠΔΠΊΘΙΥ : “1 ΘΠΊΟΥ Δηἀ Ἔχϑιοΐβα 
(18 ρ! οὗ ἰοῃρθδ8 τηογα (ἤδη γοιῖι 8]. δὸ Οἤγγϑ. : 
τὸ χάρισμα ----καὶ ἔγω κέκτημαι καὶ ὑμῶν πλεόν. Υοί 
ὈΠΩΘΣ [18 158 ἀο] σαίον σουοποα {ἢ6 βθὴ86. ΨψὨοἢ 
ΓΠΘορηγίδος βυρσραοβίβ, δὰ ᾿ηἀθοα (ῃγγυϑοβίομ, ψἢ0 
ΘηΐΘΓΒ Ἰηἴ0 8ῃ δὺ]8 σοιῃρδγίϑοη οὗ ἰ ψττἢ ἤοα. 11,1. 
εἰ τισι δοκεῖ, ὧο. Απά ἢδ δά, ἰῃδὶ βιιςῖ 15 (Π6 ου- 
ἰοπὶ οἵ 16 Αροϑβί[6. 

Μαδοκηΐϊρῆν μ6 ΓΘ ΝΘΓῪ 050} ΓΟΠΊΑΓΚΒ: “ΤὴΘ ΑΡροϑ- 
{|6 δα {Π18 σγοδὶ νϑγιοῖγ οἵ ἰδηρυϑρθδ ρίνθη ἢϊπὶ ὈΥ͂ 
Ἰηϑριγδίίοη, ἰπδὲ ἢ τῇς θ6 8016 ᾿πη 6! 4.6} [0 
ῥγδᾶςὶ) [ἢ8 φζοΒραὶ ἰο 4} ῃδίϊοῃβ, ψιποιξ Βρεηά!ηρ 
16 {{π|0 ἴῃ ἰδαγηϊῃρ {ποῖγ ἰδησιδρεοβ. Βαί 11 τηυβί 
δ068 τοι θη θογθά πὶ [η6 Κηον οᾶρα οὗ 80 ἸΏΔΩΥ ἰδῆς 
Ζυᾶῦθ8, τ] ΓΔ ΟΌ οι Υ σοι υη]οδίοα, 88 ἃ Κηον- 
ἰεάμε [ῸΓ σομηπΊΟη 1186, διιοἢ 845 Θηδυοα [ῃ6 ΑΡροβίΪθ 
(ο ἀοίνοῦ 16 ἀοςσίγιηθ8 οὗ 1ἢ68 ρσοβρ8ὶ οἰθαγὶὺ δηὰ 
ΡΓΟΡΘΙΪΥ ; δηα ηοἱὶ ϑιιοῦ α Κηονίεασε οὗἁὨ {Π686 ἰδῃ- 
υλσρδ 88 ργθνθηΐθα ἢϊπΊ, 1 βρϑδκίημ δη4 υγτηρ, 
ἔγοιη. Ὠλχιηρ ἰοτγοῖρη Ἰάἀϊοτη8 ΜΠ {ἢ 6 πῃ, Θβϑρθοῖδ! ν 
{Π6 ΙαἸοπι5 οὗ 18 πιοίποῦ ἰοῆσρυθ. ΑΔ δἰΐθηίϊοῃ ἰο 
βυσἢ τΓ1Ώ68 νγὰ8 Ὀοῖον (ἢ 6 στη ΘΓ δηα πηροτίδηςσα 
οἵ (ῃ6 ψοῦκ ἴῃ ψῃϊσοῃ (ἢ6 ΑΡροβί]8 88 δηραρβε, δηὰ 
ἰδηἀρά ἰο πο 80]1ἀἃ τ1ι86 ; {ῃ686 ἔογοῖβη ἰαΐοπιβ Βεΐηρ' 
οἴϊθηῃ "οΓΘ Ἔχρίββϑινα δη4 ερ[δίϊοδὶ ἤδη ἰῃ6 οοτ- 
Τοβροηαθηΐ οἰ488108] ρἤΓΑΒ68.᾽" 

ΝΟ], ΥἹ. 2 9 
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19. ἀλλ᾽ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω .---- γλώσση, “ Βαυΐ ἴῃ 2 
(γι βείδη σοηρστοραίίοη 1 ρῥγεΐδγ, ογ Ἵἤοοβθ, ἴο 847 ἃ 
ἴον ψΟγὰ5 80 85 ἴο Ὁ6 υπάογείοοα, δηὰ ἰπδὶ 1 28 
ἰπϑίγυςὶ οἰἤοτθ, γαΐῃογ ἤδη ἴθ ᾿πουβδηὰ ψοΓγαβ ἴῃ ἃ 
ἰοηρσυθδ ἰογοίσηῃ ἴο, δηὰ υῃκηοόονη ἴο {Π6 σοηρτορᾶ- 
τίου." Ὑγἢ ταβϑροςοῖ ἴο {ἢ 6 Ρἢῃγαδεοί συ, Μὰ ανα ἴὸ 
ποίίςα {Π6 6}}}ρ0515 οὗὨ μάλλον, ψἢϊεἶι ἰδ ποῖ υπίγεαυσης 
ἴῃ τΠ6 (ΟἸαπβίοδὶ! ψγιίογβ (ὅθ6 γιρεγ., Βοβ, ΕἸ}1ρς.. 
δηὰ Μαείίι. στ. Οτγ.), δβρϑοία!ν τθθη βοηθ πογὰ 
Οσσῦτγβ ἰη ἴΠ6 βοηίδησθ νἤἢϊοῖ, ἰη ἃ οογίδὶ ἢ ΠηΘΆΒΌΓΟ, 
ἱποϊυά65 ἴπ6 μᾶλλον ; 85. Πότε θέλω, ψῃϊςῖ, τπουρῇ ἱἰ 

ΠΟΓΑΙΪΥ δι ρηϊῆοβ τοὐσὴ, αδἷ5οὸ ἀδηοίθβ εοὔοοδο. 80 
δεύλιμαι ἴῃ τἢ6 ψε}}] Κηονῃ Ηοπιογίς ραββαρο, {Π186, 
α. 117. 

Τῇο ἰάϊοπι ἰῃ πέντε λόγους ἰ5 ἐουπά ἴῃ ἴἢ6 ρορυΐᾶς 
Δηα ἔλιμ αῦ δίγ]6 ἴῃ 4}} ἰδησιιασοβ. Κυδαυβθ δοπι- 
Ῥαγος Ατγίβίορῃ. δῃ. δυ ἔπη ᾿ρώ: δῃηὰ Νιιῦ. τρία 
ῥήματα εἰπεῖν. Ἴετοηϊ. Ῥηοτ. 4, 8, 838, Ὑτία ποη 
σοι) Δ 01{185 νεγρα. αι γ σοπιποη, ἰοο, 18 {Π6 
Ἰάϊοπι 1 μυρίους λόγους, ὈΥ ψΜΏΟΝ ἃ ἰάγρα ΠΠπιϊοα ἰς 
566 ἴογ 8 ρσγοδῖ δηά ὑπ πη 6 ἀ πυπηθεγ. ΤῊΪ5 νγῖο5 
ἴῃ ἀ!ῆδγθης σουηίγίεβ, δηὶ πᾶν ὃ6 εἰϊδοῦ ὅ00, οἵ 
1.000, οΥἦ 6,000, οΥ 10,000. 

19. διὰ τοῦ νοός μου. Τι8 ρῆγαϑα πιυδὶ (1 {π|ηΚ), 
στ Τοοκο, Μδοκη., οβοηη)., δηά δὴν οἰἴδογα 
Ἰηθηζὶοηρα βυρτὰ νοῦ. 1δ.. Ὀ6 τοηδογρὰ : “" 80 48 ἴο 
Ὀ6 ἐπε ἐσ θεῖ Ὀγ οἰπογβ. ἡ Τῇ ἔο] οσιπρ ψογάβ ἕνα 
καὶ ἄλλους κατηχήσω τα οΣορείίςα!. Τα τού ϊηρ τῷ 

᾿ ψοΐ, ψὨΙ ἢ [5 διιρροτίοα ὈΥ πδηγ Μ85., ἱποϊυάϊηρ αἱ! 
1ὴ6 πηοϑί δηῃοίθηίΐ, {Π6 Ψυϊ, Οορι., δὰ Ατγπιθπίδη 
ΨΜεγβίοη, δηά βοπιθ Βαίϊθγβ, ἀθβοῦνοβ διϊοητίοῃ, δηά 
Ι τη Κ, νι Βρ. Ῥεάᾶγοθ, παῖ ἰὲ ἰ5 τῆ 6 ἔγῃα ΟὨδ. 
ΤῊ σοϊηπΊοη ΟΠ6 ἢδ88 [ἢ αἱ» οὕ α ρίοδξα ; νι ο ἢ {18 
σΔη πανογῦ ὃ6, βίης ἰΐ 15. 16 ποτα αἰἤϊοι τοδάϊησ. 

Οη {Π6 δβοηζπηθηΐ ἴῃ μυρίους λόγους 886 ΠὨοιάν. 
40. μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρέσιν--- γίνεσθε. ΤῆΘο- 

ΡΙΥ]. οὔϑογνο8, (Πδἰ ἴον ἢθ ἢδ8 ϑῃοψη {{|Ὲπ| οὗ ψῃδὶ 
Ὠδίωγα 8 [Π6 γί οὗ ἰοηρυθε, (6 Αροβί!α ΠΟῪ 11.368 ἃ 
πληκεικωτέρω λόγω, δη4 γοδωῖες (δαὶ ((Πουρὴ δβες- 
εἸοηδίο Υ Δἀάγαβϑίηρ (πὶ ψ τ ἀδελφοὶ), 848 Ὀαΐηρ 
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ῬΌΘΓΙΠΘΙΥ τη 64 ; Ὁ δοίης {ΠπΔ ἀϊδβροβὶ(ἰοπ’ οὗ δον 
ἴο αὔτηῖγα ΠΠ1|6 {ΠΠησβ, ὑθοδυ86. ρογἢ 408, ΕΠΘΥ 8ΓΘ 
ϑίγι Κίηρ, (8ι6}} ἃ5 (Π6 σις οἵ ἰοηριι68,) θα  πορίεοῖ 
δΔη4 ἀ68ρ186 ρσγοδί {μίηρβ, ὡς μηδὲν καινοπρεπὲς ἐμφαι- 
νόντων, διιοἢ ἃ8 ΕΓ ἴῃ6 προφητείαι. ΤΠΘΓΘ 18 ΠΘΓΘ 
(1 {π1ηΚ) ἃ ὕρσυτγο Ἰτεαυθηΐῖ ἢ (ἢ6 ΑΡοβί]6, απ ΕΪυ, 
{Π6 ὁραπογέλοσ5. ΤΠ Αροϑβί[6, 88 'ἃ 6 γ6, σουγθοῖβ 
ὨΙπ586 1}, ἀπά, γοιηθι ογηρ δηοί! θοῦ νίαν 1ηὴ Ψ Ὠ]Οἷὶ 
{06 νογ παίΐδιον τσ 6 ἰδίκεῃ, ἀηα, Ὀγ 8{ι|3]0ῃ, 
ΒΌΡΡΙΥ δῇ ᾿ῃϑίγισῦνο τηογαὶ ἰθϑδοη, δα 8: ἀλλὰ τῇ 
κακίᾳ νηπιάϑετε; 4. ἅ. “1 ρῖνα γου Ιϑᾶνα ἰο Ὀ6 οἰ] ά- 
1|Κ6 τῇ κακίᾳ, Ννίοτο 1 δὴ βγργιβοά (ἢ6 (οπηηρηία- 
ἴοτβ βῆου ἃ ποὺ ἴνβ βθϑὴ (μδὶ ἐπὶ 18 ἰο δ6 πηάϑυ- 
δἰοοαῖ, αὐιὰ τῃδὺ 1.6 5686 18 : ““ σποα δίξησι 8Δ4 1η8]}- 
(ἰδτη,᾿ 1. 6. 5 γϑβροοέ ἐο ποὲ δοὶηρ υἱοΐοιι5." ΓΘ 
ἰάϊοπι οἴϊθι) οσοιῖ8 1η {(ῃ6 Ὀοβί δυΐῃογβθ, ΘβρθοῖΆ Πγ 
Τιιυογά!ἀε5. ΓΗΒ. σὨΠ]ΠΑΙΚα ᾿πποσθησα 8Δηα 510}Ρ]1- 
οἷν οὐγ Ιογτὰ οἴθη δϑγηθβίν δπη]οϊηθα. [Ι}η {ἢ |8 
νίαν 1 15 ἤποῖν ουβογνοα Ὀν Τπυσνα. 1, 88. 1η1{. καὶ 
τὸ εὔηθες,----οὐ τὸ γενναῖον πλείστου μετέχει. 

Μοβὶ (οιπεηοηίδίογῦβ {{Π1ὴΚ {παῖ {Π6 κακία ΒΙ]ΏΗ68 
ηιαίϊοο, τ Δ ϊηρ (48 ΘΟ Κα 5405) 81} δογίβ. οἵ 1}} (6 πὶ- 
ΡΟΓ οἵ πη, σΟΠΙΓΑΓΥ ἰο (ἢ6 σοηι!]6η 688 δηα ἱπῃ0- 
σοηςθ οἵ σὨΠΠἀΠοοά ; δηά, 1η μαι οι αγ, {Π6ῚΓ οι] 8- 
το 8δηα 58{Γ|6 δροιιῖ [(ἢ6 δχϑιςῖβθ οἵ {ΠῸὶγ ρ! 8 1 
{ΠΕ ῚΓ 856} 0168. Βιιῖ 1 σδὴ πὰ ἢο δι ου  1η 1116 
Νον Τοβϑίδιηθηξ [ῸΓ {1118 56η86, ἡ ισἢ 18 βοιηον δὲ 
ἴατ- [οἱο δα, δηά, 1πάθθα, 8 ποΐ ουπηάοά τη ἐγ, ἔοὺγ 
ὈΟΥΒ ἃγθ, Γδρργεμοηά, ποῖ ἀδῆοϊοπι ἰη ρϑίυ]δηςα δηά. 
1}} [θη ρ 6... 

420. ταὶς φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε, ““ ἸῺ ὑπ ΠοΓβίδη ΠἸηρ, 
Ρτυάρηςθο, δηὰ ἡποεῶθῆι ἴῃ Δρργονίηρ {ἰο86 {168 
ΨΨ Π10}} ἀγα δχοθι ] θηΐ, δ6 στοιῦη ἃ} πιθη, δῃ δἰ! τὸ 
βοπιοίῃίηρ; οὗ (ἢ6 τηδίυ ΓΙ οὗ γουγ (ἸΡἸϑι1Δη ῥγοίδβ- 
δίοη." Τ7Π18 86η86 οἵ τέλειος 8 Τααμθηΐ 1η (ῃ6 68 
ΨΓΙίΘ 5, ἔγοιη Ψν ΟΠ ΤΏΔΩΥ ΘΧΘΙΡἾ68 ΔΓ δαἀπορά ὃν 
5.60}. [μοχ. 1,068. οἰ65 ῬΏ1ο 446 ἢ. ψἰθ γα {Π6886 ψογὰβ 
νήπιος Δῃα τέλειος ΔΓ6 Ορροβοά ἴο δδεῇ οἴϊοσ. [18 
οἵ ποθ ἱπηρογίδηςθ, ἤοψονοσ, [0 δανογί (0 ἃ 511}1}Δ Ὁ 
τηθίδρμον πῃ Ερἢθβ. 4, 18. μέχρι καταντήσωμεν οἱ 

259 



60Φ8 1 ΟΘΒΙΝΤΗΙΑΝ, ΟΗΑΡ. χῖν. 

πάντες εἷς ἄνδρα τέλειον, ἱ. 6. Ὀδοοπ!α πηδίθγο (ἢ γι5- 
ιἰ4ῃ9, Ὀοϊἢ πῃ Κηον]οάρο δηᾶ ργιάθηςοθ. Τα (οα- 
τηθηϊδίοιβ ΓΟ ΓΚ οὐ ἴδ 51:π|||8γ} ΟΥ̓ {ἢ]158 ἴο {{6 
ἰη]υηοίίοη οὗ οὐῦ 1ογά, “Βε γε ν|ῖ36 8ἃ8 βϑῦρεηῃίβ, 
Ὀυϊ Παγπ}}685 88 ἀονο8." Τῆα ρ8558ρῈ [8 (5 86Π|}- 
ΓΑΌΪΥ ραγδαρῆγαβθοά ὈὉῪ Τῃθοάογεί : Μὴ ἀντιστρέψητε 
τὴν τάξιν, μηδὲ τῶν παιδίων τὴν ἄνοιαν, ἀλλὰ τὴ» ἀκα- 
κίαν ϑηλώσατε" τῶν δὲ τελείων μὴ τὴν πονηρίαν, ἀλλὰ 
τὴν ἀγχίνοιαν ἔχετε. 

21. ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται: Ὅτι, ἄς. Τἤεθε ψογάς 
8ῖῸ το[ογγοά ἴο 8. Ὧ8, 11 ὅς 12., δηὰ 26ζγ. ὅ, 16., 
ΨΠΙΟΝ Ῥ45884 0,68 ἸΊΔῪ 6 Γοραγάθα 848 ργθάιςςνα οὗ 186 
εἷς οἵ ἰοησιιοβ. ἴ{ 8 Ψ6}}] Κπονῆ {πδῖ νόμος οἴξη 
βίη 68, 45 ἤθγο, ἴῃς «ζΘυγϑἢῃ δου ρίιγΓοβ 1ῃ ρσΘΠΘΓΙΑΙ, 
δηὰ ποὶ {6 Μοβαὶς οοκβ οῆἶγ. ὅ66 2Ζοῖῇ. 10, 84, 
16, 256. ΤΠΘ βιυάθηϊ πΙΔῪ σοπίρδγθ ἴῃ 6 ψογάβ οἵ 1ἢ8 
Ηεῦτον δηὰ δερί., νδιοὴ αἰ τυςῇ ἴγοιῃη διί. 
Ῥαυϊ 8. ὅ66 {πὸ Ηοχαρία. Τῃα Αροβῖϊςα, ἤονονεοσ, 
ἀϊὰ ποί ἐπέοναὶ δὴ ἐτασέ οἰἐαἐΐϊοη. Ἠδ πιογοῖὶν πιθδηΐ 
ἴο ξχίνε {Π6 δυὐθϑίδῃςο οὗ [ἢ 5686 ; ὙΠΟ (85 ΤᾺΓ 89 
τοζαγὰς {π6 Ηοῦτγον οὔ Ίη4}} ἢ6 Π8458 ἄοῆθβ. [{ 15, δἱ 
8}} Θνθηίβ, ἃ ΨΘΥΥ͂ ΠΡΡΥ αἀεσοοημποάαίον οὗ ἰῃ6 σογάς 
οἵ πε Ῥεγορβοεί. 

41, εἰσακούσονταί μου, ““ ἀδαγζεη ίο, οὗθψ τὴΘο. Το 
1ῃ6 ἜχαπΊρ 65 οἵ [Π}9 56η86, δΔἀδυςοα ὃν {π6 ( οπιπιεη- 
[ἴογϑ, 1 δά ἃ ϑορῇ. (Εά. (. 1645. τοσαῦτα φωνήσαντος, 
εἰσηκούσαμεν Ἐξύμπαντες. 

φῷ͵ ὥστε αἱ γλώσσαι εἷς σημεῖον εἰσιν----ἀπίστοις. ἴη 
οΥὐάογ 8{}}} ἔξ γι Γ ἴο δον ἴΠ6 1ηὲὈΓΙΟΓΙΥ οὗ ἐοηρεδε 
ἴο ἱπίεγργοίδιίίοη, {Π6 Αροϑέϊὶα δάνογίβ ἰο ἔπ εἀέοῦ 
ῬΏγβοδθ Δ ὨϊΟἢ 8:58 ΘΓ Πηδδηΐ [0 Βεῦνθ, ΠΔΠΊΕΪΥ, 
ἴον {Π6 σοηνίοι]οη οὗὨ υπθο]ονογθ, γαῖῃοῦ {ἢ 8 {{π1Ὸ 
εὐἀϊβοβίίοη οὗὨ 6! αν Γϑ. 

ΤἼΘ 56η886 18: “Ὑδογοίογε ἐΐθ τοηρι68 ([. 6., ὉΥ͂ 

Ὁ ἕο δεηδοὰ ἔρ. 75. Ρ. 9. (οἰϊοὰ ὃν Βυ κΚ|εγ}) Ουϊάδι πος ῥτο- 
Βοεϊεπίϊυ ρεηυδ, ἀς 4ιὸ ἰυουΐυδ δύῃ, ἴα οοιημίοοτυπίον, οὐ Π|08 

᾿ ἀΐεδηῖ ͵8πι εθδιιρῖδθα προγῦοϑ δηϊηδ, δθϊδδοιι πουάμπι, εἴ δάπυς ἰω ᾿π- 
Ὀγίοο δῖαγθ; αὐἱα ΠδΙΠΟ δῖ εχῖγα ρμεγι συ] υτ πγα] ιΐδε, ηἰδὶ φυὶ ἰοΐδεῃ 
ἐδηὶ δχοιιδοὶῖ. Νεῖωο δυίεηι ᾿ΠἸἰλη} ἐχουβοὶί, ηἰοὶ αὶ μγὸ 1Π|Δἃ βαρίεη- 
εἰατὴ διδυτορεΐί. ᾿ 
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{Π6 ἔογοβ οὐ ἴΠ 6 δγίίο]θ, {πΠ6 ἰοηρθθ8 ἴῃ 4αθδί 0} ἃΓα 
(πιεδηΐ) ἰο βόγν [ὉΓ ἃ β8]ρῃ, ΟΥΓ τἸΏᾶγκ, ὈΥ ψῆϊοἢ 1ἰ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 Κηοψη (ἢ {π6 (γι βεϊδη ἀοοίγη6 15 ἔγ 6.5 
Υδί {π686 Ἃτα (Ἰἰηἰ6η 464) ποίΐ (80 της ἢ}}) ἔῸΓ ΒΘ ον γρ, 
88 ὉΠΌΘ]ΙΘν 8. “ἢ ϑοπηθ γοοθηΐ (οιηπηδηΐδίοῦβ ἰδ Κ6 
(η6 γλῶσσαι Δηὰ προφητεία ἴο ἀδηοία ρεγδοης δηδμοά 
εὐἱἢ τῃο86 γὶΠ8. Βαυΐ (8 18 ΘΑ. ΠΥ Βαγβϑ δηά ὑη- 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ. 
ΤΏ οὐ---ὀΟλλὰ τηυ8ὲ Ὀ6 τοηάογοὰ ποη ἐαηι--- ιὰπι. 
ἘἈοβϑημ. 1Π]ηΚ8 παι {Π6 ἰΠγοησα τηδϑηΐ ἴο θ6 

ἀτάνῃ ὈΥ {1πΠ6 ΑΡροϑβί[8 18 {{18: ““ ΕΥρὸ προφητείας 
ἀοπιιπι, φαοά ᾿ἴΘΓ νοβ νρεῖ ΡΙῸ ἀϊνίηδ ἴῃ νϑβίγδῃι 
ΘΟοΙοϑἰαπη ὈΘΠπανο θη 15 διραπιοηΐο Ὠαρθοηάιιπὶ οβί.᾽ 
Βυϊί Πα πιυβῖ να Ὀδοη αἰμά ἀρθηδ ποῖ ἴο ἢᾶνα β86θῇ 
(ἢδὲ τῃ6 Αροβί16 18 ἀγα ίηρ ἢῸ 806 ἢ ̓ηΐογθηςσθ ΤΠ 
Β00ρ6 οὗ ἰδ Ρᾶβ88ᾶθα 15 ὈἰΔΙΪΥ 80 ἢ 881 ἤανα ἰαϊά 
ἄονη. ΤΠ ἰοαρσαθ8([}6 8808) ΓΘ ΟΠΪΥ πιοδηΐ ἴοι ἃ βίρῃ, 
δηἀ ὄνϑῃ ἐλῤαΐ γαῖ Γ ῸΓ ὑηὈ6  :Θνοῦβ (ἤδη ὈΘΙΐΘνΘΓΒ ; 
Ὑν ογθδ8 (Π6 ργορἠεέϊα, τπουρἢ [Ὁ 15 ποῖ 80 τηῦυοῇ ἃ 
βίσῃ ἰο {π6 ὉΠὈ 6] νοῦ, γϑί 18 Ἔβρθο ΙΔ} Υ βιιοἢ ἰο {86 
Ὀο]ανοσ ; θοίηρ 8 βϑ'ζῃ δηα ἃ σοῃῆγημαιίοη οὗἉ {ΠΕ ]γ 
[αι ιἢ, δηὰ δὴ :ηογϑᾶ86 οὗ πεῖς Κηονίθασθ. Αηά 
{Π15, 1 τυ], 15 4}} [8δἰ Β66ΙΏ5 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ (ο Ὀ6 ΚΕρί ἰῃ 
νίονΣ 

Ἐ 80 4 (ον. 12, 12. τὰ σημεῖα τοῦ ἀποστόλον κατειργάσθη ἐν 
ὑμῖν. 
Ε 80. ζαβρί8 ρδγδρ(γΓαθεβ : ““ Οὐπὶ νἱδεπὶ Ῥαρβηΐ, οχίεγία ᾿ἰηροΐϑ 

Ἰουὶ ΟἸυἰδιϊδηΐβ γαρθηῖδ οοητἰηρογθ, διτοηλιὶ, διίθμεὶ Βαηῖΐ, οορ ἰδηΐ, 
4υ 8116 πες ὃ οορίαηῖ, φυερ 40.818 1}}6 γε] ἐρὶο ᾿᾿᾿ 

ΤῊ δαυὶγ Οοαγπιεπίαίζογα, οὐ [8 ρϑβϑδρθ, ἰγΏΕ6 οργορίουγ. 
ΤΒοΓα ἰδ ΠΟΤῈ 80] ἰγ ἴῃ (ἢ 6 ΟἹ] οννηρ; ραβϑαρὲ οὗ ΤΏΘΟΡὮΥ]. (ἔγοια 
ΟἾγγ9.}) (δῇ ἴῃ 41} {πεὶγ διιποιϊαιίους ρυὶϊ ἰοκεῖμογ: Τὸ δὲ σημεῖον 
ἐκπλήττει μὲν, οὗ πάντως δὲ διδάσκει καὶ ὠφελεῖ, ὁπότε καὶ βλάπτει 
πολλάκις, ὥσπερ ἡ ἄνεν ἑρμηνείας γλῶσσα, καθὰ προϊών φησιν, ὅτι 
ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε" ἀλλὰ μὴν καὶ τοῖς ἀπίστοις δέδόται τὰ σημεῖα" 
οἱ γὰρ πιστοὶ οὗ δέονται τούτων, ἤδη πιστοὶ ὄντες. Απά ἔτ ΠεΓ Οἡ : 
Ἡ προφητεία, φησιν, ὠφέλει τοὺς πιστοὺς, κατηχοῦσα τούτους" ἄρα 
οὖν καὶ τοῖς ἀπίστοις οὐκ ἔστιν ἡ προφητεία; καὶ πῶς παρακατιὼν 
λέγει, ὅτι ἐὰν πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δὲ τις ἄπιστος; ᾿Ιδαὺ 
ὰρ καὶ τοῖς ἀπίστοις ἡ προφητεία. Ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ὅτι οὐκ εἶπεν 

ὁ ἀπόστολος, ὅτι οὐκ ἔστι χρήσιμος ἡ προφητεία τοῖς ἀπίστοις, ἀλλ᾽ 
αὖκ ἔστιν εἰς σημεῖον ἀνωφελὲς, ὡς ἡ γλῶσσα. “ὥστε συλλήβδην 

εἰπεῖν ἡ μὲν γλῶττα εἰς σημεῖον ἐστι τοῖς ἀπίστοις, τόυτέστιν, εἰς τὸ 
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428, Τῆα Αροβεῖα ἔαγ Π Γ ονίησοβ {π6 1ηΐογοσγιν σὲ 
ἰοησῦθε, ὈΥ 5ιονίηρ τἢ 6 πιϊδοοηδέγμοζίοη ΪΗΟἢ (Πα 
οἱ ταἰρῆξ οσσδϑίοη ἰο ἰῃ6 Η δα Βοης; 80 8δῖ, υ}}655 
δι ρ᾽ογοά ἴἢ σοηαησίίοη «ἴτ ἱπίογργεϊδιίου, Υἱ 
ΠΠΒῚΡ ἘΠ γί ἴο (86 ἱπ]ΏΌΓΥ (ἤδη ὑδηςεῆϊ οὗ 186 

Οϑρ6]. : 
95. ἐὰν οὖν συνέλθη ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ. Τῆι 

οὖν 6 ηοί σοηοίωδίυο, Ὀυΐ ἐγαποὶἶυδ, Δ ἃ τᾶν Ὀ6 τεη- 
ἀεγοὰ “ ηον 1 “ΤΥ, ον οχδιηρίθ." Οἷ συνέλθη ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ, 5866 {Π6 ποΐο5 οη 11, Φ0. δηὰ Αςῖβ 9, 44. Καὶ 
πάντες, ἱ. 6. (848 Ε5ι. δΔηὰ Μεποοῆ. Ἔχρίδίη.) αἰΐ ἐοσε- 
ἐλετ, πιϊχέϊπι, σοηζιδὶ, ἐππιμἐἐμαγιδ. ᾿ ἢ]8, ΠΟΎΤΟΨΘΣ, 
ἸὨνοἶνοβ σγοδί ἐππηργΓο Δ Ὀ ΠΠΥ͂ ; ποίίῆος ἀο τἢ6 ψογάϑ 
ἐπιρίψ ἰι. Οὐ,οῖ. δηά οἰπϑῖβ δοίίογ Ἄχρίδϊη {πΠ6 αἐέ Ὀγ 
«« οῇα εἴϊογ δηποίμον," 4}} “" ἰη τῃοὶγ τὰγη," Ὀαΐ 41} ““ ἴη 
ἃ ἴογοϊσῃ ἰοησιιο6." Τα (οιηπιοηίβδίογϑ, πον νου, ὅο 
ποῖ (6}Ϊ υϑ τοῖο γα ἴο θ6 υπάοτγβϑῖοοά Ὀγ ἴῃς αἰ. Νοῖ 
ΒΌΓΟΙΥ 4}} {Π6 οοπστγοσαίίοη, ἴον (δὶ νψγ8ἃ8 δ γοδάυ 58:2 
ἴο "6 ἡ ὅλη ἐκκλησία, Ὀὰϊ 4} {πΠ086 ὙΠΟ ἢᾶνο σι κυΐ- 
δοίϊοηϊ ἴο δπηδῦϊα ἴ(ἤθπὶ ἰο δή ἄγθβα [ἢ 6 σοηρτοραίίοη. 

ΦᾺ͵ εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶται ἡ ἄπιστοι. ΑἸπιοβί͵ 81} 
Οοπιπηθηίδῖοῦβ βιρρόοβ6 {8686 ἰδιώται ἴο ὈῈ Οἠγ δέξανα 
αΐο πδα ηοἱ {πὸ ριῆὴ οὗ ἴοηζιιθ8. Βαϊ ον σα 1ἢ18 
8.1} {π6 νογά8 ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ν᾿ ὨΙΟἢ ψ1}} ΟἾΪΥ͂ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ὑπθε]ονοῖβ. Βοίἢ ψογάβ ἰορείῃοσ ψογα, 
ΙὉΠΠΚ, τπποδηΐ ἴο Ἔχργοββ μηδοίϊουογ δ ἱσπογαπέ οὗ 
7ονγεῖσπ ἰαησιαρος. . ΑἸ 50 (ῇγγϑοβί. δηὰ (ἢς οἰποῦ 
Δης6ηἰ (οπηιηθη αίοῦβθ ον θη Εγ ἰοοῖκ ἰἢ6 πογάβ, 85 
ἀϊὰ αἴ3ο {π6 ΖΕ Πορὶς Ττδηβίδίοσ. Τῆς ἢ 15. ἔοσ καὶ 
848 οἴἴδθη ἴῃ [6 Ο]4 Τοβίδιηθηις, διά βοιηθίϊτη68 ἴῃ [ἢ 6 
Ναν; 8ἃ8 1 (ογ. 11, 27.; δηὰ πᾶν "6 γϑηιϊογϑά ον" Ἔζεη. 

ἐκπλῆξαι μόνον" ἡ δὲ προφητεία καὶ τοῖς πιστοῖς ἐστι χρήσιμος, καὶ 
τοῖς ἀπίστοις, ἐλέγχουσα αὐτοὺς, κἂν οὐκ εἷς σημεῖον αὐτοῖς εἶναι 
λέγηται. 

- Αρὸ (ἴα δδπια νἱενν ([ Βη)α) 8 ἴδκδὴ Ὁγ Βρ. Ῥεᾶγοθς. “Ἅ οε 
(εαγα ᾿6) Ἔεχοορὶ {πὸ ρείϑοῃ δῃϊογίρ ὑγεγα οί ἢ υηϊδαγιεὰ δηὰ δὴ 
Ὁηδεϊϊενεῦ ἴοο, Βα ψουὰ ποῖ {ππκ τἤδηϊ πιδὰ [ὉΓ δρεδκίηρ' ἰη ξογεὶςα 
Ἰδηζύδίεο; δὴ ὑπθεϊξανεν ννῇο τνϑϑ ἰδαγ πε δῃὰ υπάογϑιοοά ἔποδε ἰδη- 

νου ]ὰ ηοΐ Ὀς δυγργϑεά ; δηἀ ἃ δεϊξενυεγ ῆο υὑἱὰ ποῖ υμρόεῖ- 
δια [6 πν, Ῥνου ὰ ἴῃ σενόγθησα (πὶ πκ τν6]}} οὗ {ποϑα δρθακεῖβ" ὮὉσ. 
Ῥοοάήν. ἔε!ε {πε αἰ Βηου γ, ἀπά διϊεπιμίδ το γοπγονο ἱἴ, θυΐ νογγ. ἱπδῦ- 
(ἰΠςἴΑ!Πγ ἀηκ υπϑαιἰδέδοιογν. 
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ΤὮθ ΟἿΪΥ τηοάδγῃ Οοιηπηδηίαῖος ψψῇο ἢ88 β6θη {Π|6: 
ἴγὰ 6 86η86 ((Πουρῇ ᾿6 ἀἰά ῃοὶ 861Ζα {6 τρδ οἷ 
ἴο 11) 18 Βρ. Ῥεᾶγσοβ. Ηδ ψοι!ὰ σδηςεὶ {π6 ἢ; νἈ]ςἢ 
18, ΠΟ ΝΟΥ, αὐϊ6 ὑπηδοθβϑασυ. [Ὁ ψ γα ὑπογ οα] 
ἴο {δίηκ οὗ ΔΏΥ δυοῖν ἐΠΐηρ᾽; δίποβ ἢ νΘΓῪ ΓΑΓΕΪΥ ΟΓΘΘΡ8 
ἴη, δηἀ λόγδ Ὧἢο δοσοιιηξ οουϊά )6 ρσίνθη ογ 118 1Ώη56Γ- 
ἴοη. Ηδδίμθηβ δηὰ υὑηδεἰΐονοιθ (Υ  ΌΥ δηὰ Οτοί, 
ΟὔΌβογνθ) υβϑ6α ἴο σοηα ἰο {πΠ6 (Ἰ γί βιίδῃ 4856} }0}1688, 
(Αςἰ8 18, 44 ἃ 48.) ποῖ, ψ ἢ 8ὲ ἘΠ ΘΥ 4ββο ἃ ἴἢ 
1Π6 ΨΦεν ἢ ΒΥ̓ΒΑΡΌρΘ, οουά 1 06 οἰἤογν 86. 

29. οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; ““Μ1}} {Π6Υ Ποί Β8Υ͂ 
{π4| γοὰ ἃγα ἔγαηϊίς θης δἰ αϑι8 δ ΤὨΐ58, Μδοκη. 
ΟὔβΟΓν 8, 15 πΠοὲ ΠΟΠΙΓΑΓΥ (0 ψῇδί 18 βαϊ δἱ νϑῖ. 2. 
{Π4ἴ {Π6 Βροακίηρ ἴῃ ἔογείρῃ ἰδηριιαροβ ψγᾺ8 ἃ 5:ρὴ ἴο 
σΘηνΏΠ6 ὑπῦυο]ονοῖβ : ἴον ἐδ μηδοίϊευενς ἰο Ὀ6 οσοη- 
νἱησοά ὈΥ {Παΐ βίρη ΜΟΙ β6ἢ βίγαηροῦβ 88 Ὁηαθγ- 
βίοοὐ ἐπ 6 ἰδηριαρα ἢ ψ ἢ οἢ (ΠῸΥ ψοτα δααγεββθῆ ; 
ΜὮΘΓΘΔ5 ἐΐδ μπϑείϊουον 5 δηὰ μηἰθαγηθ 06» 50η5, ΜὮΟ 
οοηϑίἀογοά [Π6 βρεακιίηρ οἵ ἰογοῖρῃ ἰδηριαροβ 85 8ἢ 
εἤδβοί οὗ πηδάάηεβ8, ψγοῦα [056 βίγδηρογα ΨῃοῸ αἰά ποῖ 
αηαἀεγβίδης {ἢ 6 πη}. γείβ. οἰΐθβ (Π6 [ο]] ον ηρ νΕΓΥ 
ΟΌΓΙΟΙ8 Ρᾶ55866 τοι Ψ41}0]. δ. 8, 8. δεῖ δϑητεῖν τὰ τῆς 
θείας μανίας αἴτια. Ταῦτα δὲ ἐστι τὰ καθήκοντα ἀπὸ 
τῶν θεῶν φΦώτα, καὶ τὰ ἐνδιδόμενα πνεύματα ἀπ᾿ αὐτών, 
καὶ ἡ ἀπ’ αὐτῶν παντελὴς ἐπικράτεια----λόγους μὲν προῖε- 
μένη, οὐ μετὰ διανοίας δὲ τῶν λεγόντων, ἀλλὰ μαινομένῳ, 
φασὶ, στόματι φθεγγομένων αὐτοὺς, καὶ ὑπηρετούντων 
ὅλων, καὶ παρα χωρούντων μόνη τῇ τοῦ κρατοῦντος ἐνεργείᾳ. 

24., ἐὰν δὲ πάντες προφητεύουσιν, ““ Ὀυϊ [{4}} ({ἰπ|6 1η- 
ΒΡΙΓΘ ἃ ΡΘΙΓΒΟΉΒ) ΡΙΓΟΡΉΘΒΥ,᾽ 1. 6. Ρογίογιῃ [ἢ6 οὔ 68 
οἵ ἴπ6 προφήτης, οἡ ψηϊος 866 ἰπ6 ποῖΐθ οἢ νι. 1 ὅς 

. 8. Ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, α. υ- π. ἴΙη ἐλέγχεται δῃά 
ἀνακρίνεται [Π68 56η86 8 Ὠοΐ ΥνΘΓΥ ΟἶΘαυ]γ δνοϊνθά. 
Ηδησθο ἢ νϑγυτηρ ΟΡ ΠΙοη8 οὗ (οιημηθηίδίοῦβ. Μοϑί 
τοοθηΐ [ηἰογργοίοιβ Ὄχρίδϊη, “ ἢ6. ἰΒ σοην!ηςρα οὗ 

ἘΞ Μδοίη. σγϑηίίογα ἀνακρίνεται “« 6 φυοείϊοπεα ὉΥ 81}, πατηεὶν, 8]} 
τ0 παν (Π6 οἰ οὗἁ ἀἰδοθγηϊηρ, δρὶ γἰἴ8, νο νν}}} μτοοϊδί τα πὸ μυγ- 
Ῥοϑε οἵ διἰβ οοτηΐηρ, πϑίλεῖὶγ, ἴο Ὀ6 ἃ Βργ. Βιιῖ {π|8 18 8 πηεγα [͵8δι16 
οὗ τοἰδοοποοριίοι, δΔηὰ υἱίενν υπίουπάει ; ἴον ἴὴ6 ψογάδ “ δῃή {8 
16 δοοζεῖβ οὗ ἰδ ᾿ιεδσῖ 8.6 τρϑὰθ σηδηϊΐοαδι "᾿ πᾶν 4υϊ 16 ΔηΟῖΒΟΣ 
Σροδηίΐηρ. 
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ἔἶνε οἰγοβθουβηδβδ Οὐ ἢἰ5 ορ᾽ πίομβ σοθςσογηίηρ ΟἸπππ- 
δον." Βυῖ τη ϊ5, ἐπουρἢ 8 ν σὺ ροοα 586Π86, 15 ἴο0 
{πηϊῖοα ἃ οπ6; δηὰ (δὲ ἰῃς ῬεΥϑδο ἴο ὃὉ6Θ ρυΐ ἔογ δ!5 
Ορίηβίοη 15 ἢοΐ δ {ἰἰπι6 πδγεβ. Τῆς ἔτ δοϑε πῶ- 
ἀουνιοαϊγ 16 τπδὲ ἀϑοὶρηοά Ὀγ {πε Οτεοῖς (ὐσοπηπηεηᾷ8- 
ἰοτγβ, δηὰ δὶ {πῸὸ πιοάρθγωβ ἀοψη ἴο Ὅτοῖ., σεῖο} 15 
Ὀοῖῃ βυρροτίοα Ὀγ (6 μξεὶς ἐσφμενάϊ αἀπὰ Ὁ ἴδε 
ψογάβ (οἰ ονίηρ, ἢ! οἢ δοοπὶ πιοδηὶ ἴο. ἐσρίαϊπ δαὶ 
8. ΠΕγα δχργοϑξβϑὰα ἴοο Ὀγοῆγ. ᾿Ελέγχεται, ἰδ 6ῃ, 5Ι6- 
Ὠἶβο65, ““ἢθ ἰβ. σοηνίοϊοα ὈΥ 68}] 5 (16 ργθϑοῖθγβ) οἵ 
δίῃ δηὰ ἰηἰαυ τυ δηα ογγοσ ἰῇ τΠ6 Ορίπίοη5 ἢθ διδὰ 
ἰοττηθὰ οἵ {πα (τ ϑιίδη ἀοςίγ 6. ̓ Ανακρίνεται 15 ἃ }.- 
ἀϊςοΐ4] οὗ ἐογοηβίς ἴθγπὶ, τ πο ἢ τηυϑὲ (45 ϑόῃίουϑ. δά- 
τηἰ 8) ἰηνοῖνα ἃ ποίίοῃ οὗ οοηήοπηηδίίοη, 8π4 15 δἀ ἀδὰ 
ἴο ἩΠΕ ΚΙ τῇ 1Π6 β6ηβ6. ἴ{ 18 νοὶ! αχρ δ πθα Ὀγ ὅϑεπι- 
ἰεγσ : “ Αηϊπιὶ οἱ σοηβοϊθηςβ πονὶ5 πηοιίῦυβ ἰδηρίτω 
δδυά ἀυδὶὲ ; ᾿ἰσςεῖ Πδιηο 6Χ 18ι}8, ἰρβυια αυδδὶ ΠΟΙ 6 
Δρρεϊαῖ, ἴδιηθῃ δάθπιὶ αχίοπιδία βαθορὶῃ3 ΓΕΡΘΌΪα, 
Ε]ὺ5 σοῃϑοϊοη(ίδη ρυϊδαῦδηϊ." ὉὍῆ6 δῦονα βϑῆδβε οὗ 
ἐλέγχειν οσσυτα ἴῃ [λικα 8,19. 1 Τιπ. δ, 90. 2, 15. 
τππς 4, 9. ἐλεγχόμενοι ὑπὸ νόμου ας καραβάται. 8ὅ6ε6 

οἰ. 
5. τὰ κρυκτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, ὅτο. 

ὙΠοθε ψογάβθ ποοὰ ὕοϊ ἢδνε εξ ἀναίθα: ἡ 80 βιϑοὴ 
τγουδὶς το 1Π6 ΘΠ τηοάσγῃ (οιμπιοηίδίοτθ. ὍΒῈΥ 
δ66Π| ΤΕΤΟΪγ ἃ ατ' ἀοοετὶριίοη οὗ [86 νοτκὶπρε 
οἴ δὴ ῥμβϑξ ββ να σοῃδβοίθησα ἴῃ (ἢς πη οὗ δὴ Ηρ. 
{δ Πδᾶγοῦ : ἔογ, δδ {ῃ6 ἔογτηθῦ ψογὰβ τεργεθθηί ΒΓ 
εοπυϊηοοά οὗ δὲν, 30 {686 (1 σσποοῖνο) Ἔχρρθβ5 ἴῃς 
εὔΖεοίε ἐλογεοῦ, ἴῃ οροῦ σοιηραποίίοη ἴοὸγ 5:π8 Ὀεΐοιε 
ςοῃςοδίθα, οὐ ἀἰ3ϑοπ 6, Παγ,, ΔΓ ἀποιση ἕο δὲ 
δ')58β. Τὴ6 ποχί νογάβ, καὶ οὕτω, τέσων ἐκὶ, δι᾿. ἀθ 
δουῖθα [Π6 ἤηαὶ οἤεοέας οὗ {πδι σοπιρυηοίίομ, Βαιηεῖγ, 
ἸῺ ζγδυοῦ ἴο (σα ἴον ογρίνοποιβ, δηὰ δοςδρίδῃοο, 
δηἋ 1ηὴ δοκηονεάρτηρηϊ οἵ ἴδε ἰγὰ}} οὗ {Π6 τγο]!ρίου 
ν᾿ ΠΙΟἢ Πα Παά ὑδίογα γο)θοϊϑα ; ἴογ 1Π}15 ἰαβὲ 15 ἐπερέϊεά 
ἰὼ {Π6 Ψψογάβ ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι." 

8. Ἐοῦ (6 δοάάν. ννεῖϊϊ ραγαρνναϑθθ) ““ Ἄἐνειῦ οἷς οἵ ἰδ ρεοδοῦεσε 
.606γ6 δοιει δ ρ᾽ οὗ νοῦ ἰδ οοηδοίεποο ὕδαγ τ δε. 

1 50 οΙἔ: ““1ἡ δος οομγμδίς ἀυρίεχ εβδοῖι5 σοπμεηεθοσοεξίασ, 
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᾿ΤῊ]8 ρσισεν ἴν48 Ὀ6 θη, 1 ἀθ6α, (ἢ δβροοΐδὶ ργνι ρα 
οὔ (ἈΠ Ϊ ργθ δ ἢ 6 ΓΒ 1Π ΘΝΟΓῪ ἃρθ, δηἀ 18 ψῈ6]}} (που ρῇ 
4υ81η{}γ} Ἔχργαββϑὰ ἰῃ τῆ ψογαβοῖ δὴ δηι!θης ἘΠ ρΡΊ 58 
ΤΕΥ οἰϊεα Ὀγ ΒΌΙΚΙΕν, 88 [Ὁ]]ον 8: “ΒΚ ρῥγοδοῃίηρ 
{ΠῚ Ὶ Ὁ ΘΟΠΒΟΙΒΠΟΒ ἴ8 σϑυ]εά, {ἢ 61 ΣΟ ΟΚΘ Δ Π685 Δη6 μγρο- 

᾿ οΥβία (Πβοονοσγεά, Πεῖγ ἀδηγηδίϊοη (Πγοαϊθηθά; (6. ΔΓΘ 
οΔ]]6α ἰο τερϑηΐδηςσθ δηᾶ ἕογβακίηρ οὗ {Π6}Ὁ ρ] αβαιης 
Β[η68, 8Π4 ἴο ΠΟΙΪγθ886 δηἀ ᾿πῃοσθποῖθ οὗ [Πἴ6. ὅ0 
{παι 1 τ[Π6τ θ6 8ΠΥ βραγκε οὗ (ῆ6 ἔραγ οὗ αοὰ ἴῃ 
16, Ποαγιρ ργοδοῖ, 50 οἴἴϊθη 88 [6 Υ ι156 ἴο ἤθᾶγθ 
Βογνίοθ, 6 Υ Μ1}} [Δ}1 ἀον οα {ῃοῖγ ἴδοθβ, δῃὰ ψοσ- 
8010 αοά, δοκπον]οάριηρ (Π6 ρστγοδέ ρονοῦ οἵ αοἀ ἰῃ 
ἢ15 τ] ϑὕο Γβ.᾿ἢ 

ὯΘ. Τῆς Αροβίϊα πον ἀγανβ {Ππ6 οοποίμδίοη, (ἢδὲ 
(ἢ6 νδ]6 οὗ ἰἢσθβ6 χαρίσματα 15 ποΐ ἴο Ὀ6 τηρϑβιυγοά 
ὈΥ 6 ησέμγ οἵ ἴῃ ρἸ σοηῃβίεγδαᾶ ἰη ᾿ἰ86][, δας ὈῪ 
(ῃ6 ᾿ηοάς δηᾶὰ ἄθδθργθα ἴῃ ψῃϊοῖῆ [6 σοπηηοη δάνδη- 
ἱᾶρα οὗ οἰἤθσβ 18 ργογπηοίθά. “Γἢ 8. ἢ6 σϑοοιππηθη 8 
(θὰ ΘΒρθοΙα ἢ γ ἰο ΚΕΕΡ 1 νίονν, 8, ὅ, ἃ 1. δδθ 
Ἀοῃ. 14, 9. 15, 2. (945ρ15.) 
0. τι οὖν ἐστιν; Ὁ ([}18 [ὉΓΙΏΪΔ 866 (ἢ6 ποΐδ Ὁ 

νοῦ. 16. [ἢ [ῃ686, δηά (ἢ6 νογα8 [Ὁ] ΟΝ ίησ, {Π6Γγθ 15 
βοιῃϑι ΐπρ ποῖ 4 {π|6 αὐ κναγά, (ἤ6γ Θ᾽ ἨῸ 8ἃρ- 
Ῥθδγδῃςο οἴ δὴ ααὐπιοοηιξοη, ἃ8 Μ6 ϑῆουα Ἔχροοῖ. Τὸ 
τϑίηονο {815 ἀΠΠΠ σα Υ νϑτίουβ σοη]δοίυγο8. ἤανα Ὀθθη 
ἀον 5364, νογγ {Π{π|6 εβδοίυαὶ. ΟΤοῖ., δάσο, ϑθγ,]ογ, 
δηὰ Μαοκηῖρῆῖ, νου] γοδὰ τῃ6 νογά8 (Ὁ]] ον ἱπρ; 1η- 
ἰογτοραίνοῖγν. Βυΐ {18 86 θηβ ΨΕΙΎ Παγϑὴ Ἰυ8ΐ δΔΙοτ 
ἃ ἴΌΓΙΠΘΙ ΙῃΓΘΥΓΟΡΔΙΟΏ, δηαἃ ρσίνοβ (86 Βοηΐθησθ ἃ 
γοῦν ἔρια αἰτ. ἘοθθΏη., 45ρ|8, δηά Ψαὶργυ, ψου]Ἱᾶ 
ΒΌΡΡΙΥ ἡ αἵ δδοῖῇ οἶδυβθ. Βαϊ (ἢ]8 15 ἴοῸ ΡΓΘΟΔΥΙΟῸΒ 
δηἀ ΔΥΌΙΓΑΓΥ ἃ ΡΓΠΊΟΙΡΙ6 ἴο ἄσϑογνο τη σῇ δἰζθηςίοη. 
ΤΏΘ τποϑὲ ἰἀνοιγιίθ ΠΈΡΙ ἴογῦ τῆ ἰαϑὲ ἢ] 
ΘΘΏΓΟΓΥ 15 {πὰϊ οὐ Ι,οοΚρ, οἱ ἢ, δοιλίοσ, δὰ Ποᾶάγ., 
ψο τοὐθοῖ Ὀοίῃ (Π6 ᾿πιογγορδίίοη δηά {ἢ 6 ̓ Π56 ΓΙ ΟΉ 8, 
Δηὰ (ΔΚ {Π6 νογάβ ἕκαστος ἔχει ἴῃ ἴῃ 6 8686, “ ΘΥΘΓῪ 

εχ ἐλέγχῳ εἰ ἀνακρίσει δῃηΐοθα. ΘΟΙΏΠΘΙΏΟΥΑΙἿΒ σΟΠΘΟΟΘΏΒ, ὩΘΏ 
ἴυπ) ᾿παπὲ[εείαἰῖο οορ᾽ἰδογιπι δηϊπιὶ ἐπέσγιοτ, εἴ δαἀνογβὰβ Ὠοζηϊηθση 
ἔρδβυγῃ, ἀθ ὀογυπ ρσγανί(δῖθ, δηΐθ ἱριηογαίθ, οοηνἰσΐαῃηι; ἴὰ ΕΧΙΕΓΙΟΥ 
εἴ ποη ἀἰδδίαυϊαῖα δ Ῥευτῃ οοπυοτδὶο," 
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οΠ6 ἰδ γεαάψ (ἰ. 6. ἐασὲν' δῃὰ ἱμεραέϊεπέ) ἴο Ὀ6 Βοαγά. 
ὕὍροη {Πϊ18 ρῥγίης! 6 ἀγίάσε οἤδγξ τς [Ὁ] ον 

ἈΡὮΓΑΒΕ : “Ἦμαῖ 4 βῃοςκίηρ {πηρ 11 15, ΤΥ 
μὴ χούῃ τῃδὶ γα ἐμῃ σοῦ!α ἰοροῖθοῦ ΤῸ ἰἢπ ρῥυτ- 
Ῥοδβαβ οὗ δοοίδὶ ψογβῃ!ρ, ἴθ το 4}} ποδγίβ δῃουϊά 
πα, οαοἢ οὗ γοῦ 15 ἀσβίγου ΠΙΠΊ56] Γ ἴο οἵδξοεϊδίε 
ὉΌΝΟἾγ, ἴῃ δυο ἃ ἸΏΔΠΠΟΙ 88 Ὀδδῖ διιι5 ἢ15 ργοϑεηΐ 

Ἱποϊπαϊίοη, τ ἰτπουτ ΒΥ τοραγὰ το ἀθοθΏου 8δηἀ οἵ- 
ἀογ." Βυὶ βυγοῖγ ἢο φτγοαδῖοσγ ρεγνογξίοη οὗ {Π6 βθῆβε 
οἵ νψογάβ σδὴ Ὀ6 σοπῃοοὶνοὰ ἰΠδη τ }8 ; δῃά {π6 'σῶο- 
ΤΔΏΟΟ βῇονῃ ἰῃ πβοοησοίν!ηρς [6 σοιμπιοη ἔοσηυϊα 
τι οὖν ἐστιν, ἰδ ΘΓ αἰβρταςοίῃ!. 

Αἢος δ]}, ἰθγα θεὰ θ6 ἢο αἰ που γ, τὸ σομβι ογ 
(ἢϊ8 δαῃίθῃσθ 848 δχαργεβδβθά ροριιδγιῖογ, δηὰ ἰῃδὲ δὴ 
εἴτε ἰ86 ἰο Ὀ6 δυυαυάοά ἔτοιῃ (6 [ΟΠον ηρ νοΓβ6, 
ΨἤοΓγα ἰξ ἰ8 ἐτργεδεοά. ΤὮὨΘ βθηβα ἤθη Ψ1}} 6 1ἢ}15. 
“««ἍΠδιῖ, (ἤδη, 15 ἴο Ὀ6 ἀοῃπβα (ἴο δνοϊὰ {8686 ὃν}, 
δὰ ρῥγοπιοῖθ (6 ροοά ἴῃ νίενν ; ψ ΠΥ {Π|5). δοῖ (1 
εοἱἐἱ δΏΡΡοδ6) ᾿ναϊἢ βοπια χις ογ οἴπογ: ψῃοῖθοσ Πα 
ἢδι 8 ἀμεῤαν ΜὨΘΙΠΟΓ ἢ6 δίῃ," ἄς. (Ὦ6}}, ὃ6 ἰἴ 
80, 80 ἰἢδιί 4}} ῦ6 ἄοπα υηΐο δαϊβοαέϊοη.) Κοορ ἐλαί 
1 νον. ““1,εἴ δνοῦὺ (πης Ὀ6 ἀοηα υηἴο οαϊδολ- 
«(ἰοη." ΟΥ̓ «'ϊ 16 Οοιημηδηίδίοτγβ, (Ἐοιηθη. δ] οὔθ 
ΒΔ ἴδε Εἰ Πρ515, δηά ἀἰδοογηθαά {86 βεηῆϑε οἵ ἴῃς μ85- 
8816, Ἡ ὨΙΠἢ Πα ΘΧΟΘ θην ΒΕΓΡΡΉΓΕΒΕΙ ἴδυς : Ἕκασ- 
τος ὑμῶν εἴτε ψαλμὸν ἔχει, εἴτε διδα χὴν ἔχει, εἴτε προφη- 
τείαν, εἴτε γλώσσαν χει, εἴτε ἑρμηνείαν ἔχει, πρὸς ἐν 
τέλος πάντα ὁράτω, τό οἰκοδομεῖν τήν τ πείεν. 

Τῦδ ἕκαστος 18 τησδηΐ (0 διισροδβί (παι {6 ἀἰβδγοης 
χάρισματα “ουϊὰ Ὀ6 ἀϊδιίγιθυϊεα διηοης αἰ εγεκὲ 
»εγδοπδ, δῃὰ Ὠοΐ 8}} οὐ βενογαὶ οὗ ἴθι ὃ6 ἐουηὰ ἰη 
ΔΩΥ ΟΠ6 Ῥεζβοῆη. δὸ ἹἸπροάογει: διὰ δὲ τοῦ ἕκαστος 
ὑμῶν τό ὃ ἔχει καὶ τὸ δὲ, τὴν τῶν μελῶν διαφοράν. Οη 
[Π6. ἱπηρᾶγίηρ οὗ {686 ρ!ἶ8 Οτοῖ. για ν οὔβαγνα:. 
“«Οπιηϊᾷ 408 οἰϊαὶ δῖ 6χ ἱηροηΐο, δ οχ Ἰδῦοτγο, 
νοηϊοῦδηΐϊ, τὰς τ} 186 ἀδθδηΐυγ βυδιὸ οἱ ἀνίηϊὺ, 
αἱ 6χ 60 1η16]]Προγοῖυγ [)6] δυπηπηα Ὀδηοἤσθοηςα᾽" 

Τηθ Ψψογάβ ΨὨϊοὮ ΠΟΓΘ ΘΧρΓα88 ἔπ6 ἀϊῇδγθοης σῇ 
ἃγα ἴο 6 οχρίδιπθα ψ τῇ γοΐδγθησθ ἴο ψῆδέ (ἢ 
ΑΡροβε6 88 θοίοσγε 8814 οοῃοθγηϊηρ (686 ρΙδθ. Ὑεὶ 
85 ἢδ6 ΕΓΒ Βρ6 85 βοιῃθνηδί σοπογαίίψ, Δη ἃ ἄο68 ποὶ 
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186 ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ [ἢ6 8816 ἰδγίηβ, {π6 Οοιμηιηδηίζβίοτγα 
ΨΆΤΥ 1 ΟΡΙΠΙΟῊ 88 (0 ἴΠ6 Β86η86. Βοβθημ. ἢ 6168.1}6 
ἤτβι (ἤσθα ἴθγβ ἱοροίμοῦ, 8 Πα 84531:08 (ἢ158 βρη ῆςδ- 
ὍΟΩ: ““ἀοπαπὶ ἴῃ ρεογοριηᾶ Πρ ργοσοδηάὶ νοὶ 
8816 6]. Απάὰ 6 οχρ]δίη8 ἀποκάλυψιν “8 οἶθδγ 
πον]εάρε οὗ βοπιθ ἰσυῖῃ ἢ θγῖο απκηόνη, οἵ οῦ- 

ΒΟΌΓΟ ἴο Πἰη86  δηὰ οἰἤοῖβ." Βυῖ {Π1|58 τηοϊ οί, 
Ποσσανογ 10 τᾶν θ6 ἃ σοηνοηϊθηΐ νὰν οὗ ἀἸ5βθι Ὁ] ηρ; 
8 αἸΠΠΠ ου]Υ, 18 ποῖ ἴο Β6 ἀρργονβά. ἴμο ἰθγ Ψαλμὸς, 
1 τΠ]ηΚ, ἀσποίθβ δηοί ον ϑιρογηδίυγαὶ ρΙ ἢ, Πα Ὁ 
ψαλμοδία, 8ΔηἋἃ [88 ποῖ 66 αἰβίϊηοι Υ πιοηιϊοηοά 
Ὀοΐογθ. Ὑγεῖ 1 {π|0Κ [Π6ΓΘ 15 ἃ γϑίδβγθηςθ ἴο 1ἴ δὲ νϑσζ. 
1ὅ. ψαλώ τῷ πνεῦματι----νοΐ, Μ ὮΘΓΘ 866 {πΠ6 ηοΐ6. ογ- 
[805 (ἢ18 8 Δ δχίθιηρογδηθοῦβ δηα 1η8ρ|Γοα σοι- 
ῬοϑιτΊοη ἴῃ ροδίϊο πα 6Γϑ, δαδρίθα, ΟΥ 8υ1{40]6 ἰο 
ταῦβὶο. τοῦ! σοιράγαβ ἴ[Π6 Ἡγιηη οὗ διπηθοη δηά 

,. δηηδῆ, Μοβοβ, πὰ Μαϑιῖα [18 βἰϑίθ, δηῃηοίῃογ οὗ 
ἍΜ οβοβ, δπά ἰδὲ οὗ ϑοῦογαῃ, Ηδηηδῇ, νι οἵ ΕἸΚα- 
δῇ, δηή (ῃδέ ἴῃ 15. (. ὅ. 

Διδαχὴ, ν᾿ ἢ 480 οσσυΓΒ βιργα νϑῦ. 6. ἢ ἐν γνώσει, 
ἤ ἐν προφητείᾳ, ἢ ἐν διδαχῇ, 185 Μ6Ϊ] ἀχρίδίηθιὶ ΌγῪ Τηθο- 
ΡῬὮγ]. διδασκαλίαν. Απηά 80 δυϊ4ἀ48. [1ὑ 866ῃη8 [0 
ἀεποία δη ἐηδέριοσέϊυθ αἰδοοιγ δ6 Ῥτοσδεαϊηρ ἔγοιῃ οδ 
οὔ τη διδασκαλοὶ τηρηςοηρὰ δὲ 92, 40. μὴ πάντες προ- 
ᾧφῆται; μὴ πάντες διδασκάλοι ; ΨΏΘΙΘ 566 [6 ηοίο, 
ΔΠ6 «αἱ 12, 28. 

Α5 ἴο ἴΠ6 γλώσσαν ἀηά [ἢ ἐρμηνείαν, (ΠΘῪ ΤΟΘΈΪΓΘ 
ΠΟ δχρδηδίίοη. Τῆα ἀποκάλυψιν 1 ὨγΘΓΙς 5016 
αἰἰδητοη. ἘοΒΘη 6 Γ᾽ 8 ΘΧρΡΟϑ! ΊΟη 18 βῆδ] ον, δηά, 
ἱπάδϑά, ἃ πῆγα 881 ἴο δνοιὰ {Π6 αἰ συ] γ. Μοβί 
Οοιπιηθδηίδίοτβ, ν Οτοῖ., {Π1ΠΚ 10 88 ἃ δου οἵ 
δχρίαἰπίηρ τ ῃδὶ γἃ8 ΓΑρΡΡΘα τ ἴῃ {Π6 ἤρσιιγοβ δηὰ 
ΓΑ 86 Γ 168 οὕ ἰἢ6 ΟἹα Ταϑίδιηθηί. Βυὶ (18 18 (ὯΓ ἴοο 

. Ἠγροϊμοίίοαὶ δηὰ ᾿ἰπιθὰ ἃ ἀεδῆηϊίοη. Τηδ βθῆ86 
.88, 1 {Π|ηΚ, θθθὴ μδβϑὲ βθθῆ ὈῪ ΤὨθορῆγ!., ψἢο 
18 Κ68 1ἴ 88 ρυΐ ῸΓ προφητείαν, ἴῃ Βρεοία8 θαϊηρ υβοὰ 

κ Μδοζη. οχρίαϊηβ ἱΐ, “ἃ ἀἰβοοῦγβο ἴον εὐἰβορίίοη, οσχμογίαιἰοη, 
δηά οοῃϑο]αϊ! οη.᾽ 
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ἔον 186 08: 8ἃ ἤσιιγο σοιηπηοη ἰῃ ϑογίρίατε, οκ 
ἩΠ1Ο ἢ με ὅκα ΡὨΠ. 5. 1956. 

47. ΤΘ Αροβίῖε πον ργοοθεὰᾶβ ἴο ρῖνε ϑοπιε ϑβε- 
εἰαί ἀϊγεοίζοη 85 ἴο {Π6 Θχοσςῖβα οὗ {δε ρσιῆ οἵ ἰοησπες, 
δηά δῇοννβ ΠΟΥ͂ 1 ΠΊΔΥ 6 80 Ἔχογοίβοα 845 (ο ἰεπά ἴο 
εὐἀϊῆοδιίοη. 

47. εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο, ὅζς. [16 18 ρΙδίη 
(δεῖ {Πογο 18 ἤθγα 8η οἰξὶρεὶς, ψῃο ἢ Καὶ παϊοἢ θ}} 8}}ς 
Ὁ ψΠΠ ἔστω. Βαυῖ ἰο {8 11 15. οὐ]εςίοα ὃν Ὑ οἱ, 
{Ππδῖ δύο οΥ τρεῖς τοίδιβ ἴο {πῸ Σρεαζεγς. ΤΊυ5 Ποβοη. 
4Φυὐρδιιἀβ λαλείτωσαν, ΜὨϊοῆ 18, 80 ΖΔΓ, ΠΊΟΓΟ ΟΧδϑςῖ. 
οι {Π]15 5 δι το 18 ἤλγβἢ ; ̓Ώογοδβ (ἢ 6 ΟἸΠΟΥ 15 
τοὶ! ἁ, δηὰ βιιο 845 15 υδυδ[ ΎΤΝ Αροβῖῖθ. Ουτγ 
εοπηποη Τγαπβίδίογβ, δὰ Ποάάγ., πᾶνε ἱπεγεΐογε (1 
ἀΠϊηΚ) ἀοπα τἰρῆῖ ἴῃ δαορίη τῃδὲ τιοάθ οἵ 6ΠΠρ υρ 
186 ΕΠ }ρ815. Μδοκη. (αθϑαγαϊν δπουρῇ) υπάεγβίδηϊς 
ὈΥ δύο ἡ τρεῖς ἴπε λόγους, ““ Ὀξεσδυδα (8808 ΠΕ) ΟὨΪΥ ὁπὲ 

Γβοῦ 85 πιθρηιἰοηοα." Βυΐ ἴον δοὺ ΤὨϊς σδηποί 
ἰς Ἰη ογγοὰ ἔγοπι ὑπ σίησωίαν, αἰ Ποἢ 1 ἃπὶ βυγργίβοά 
Ὠοπο οὗ τα (οιηπιροηϊαίοτα βου ἃ ἤανα 866}, 15 υυϑοα, 
τορεῖμογ ψῖἢ 106 νεγῸ ἴογ {πε ρίαγαὶ, δοπηεῖῃταρ' ἴῃ 
(86 ΨΑΥ͂ οὗ δὴ ἱπιρθῦβοῃᾷὶ) ; ἃ8 ἴῃ Ῥεί. 4, 11. εἰ τις 
λαλεῖ ὡς λογέα Θεοῦ, Ἴ τις διχόθεν, 816: 1. 6. ἱξ τἤογα δὲ 
ΔΏΥ ' [τ τηυδὶ δἰϑοὸ "6 οδεογνϑά, ἰδὲ τις, ἴἢ 
186 Ὀεεὲ ΟἸδϑβδῖσαὶ ᾿υγι [ογβ, ἰ5 οἴβῃ (88 Μαιιι. ον. ον. 
οὔϑβϑεσγνοβ, 487.) ι8εἀ 1 ἃ σοἰ]δοςνα 5686 [ὉΓ "πάκῳ, 
δηά οἴδη δῆϑνοι ἴο ἴπ6 ΕἾ. 0η, δῇρα ΟἿΙ ΟΥδ; 86, 
οΥ δοοουηΐ οὗ [ἢϊ5 οοἰ οοῖνο 86Ώ86, (ἢ6. ψογά Ὑδϊοὰ 
τοίοσβ ἴο [ΐ 15 βοιηθίπη68 ρυΐ ἴῃ ἴῃ ρίυταὶ. ὅθε (}6 
δχϑρίοβ οὗ Μειίῃ., δπὰ οἵ Ζευῃ δρ. γίγρεσ. [ἀ. ὑ. 
41 α., δῃὰ οὗ ψίροῦ δῃὰ Ηοορ. δρ. γίρενγ. Ρ. 16]. 
ΒΌΘΝ Βοπέθῃοαβ ἅτ6 Δ] γᾶ 5 σΟΠΊ Πα. 86 6 ὙΠ} Τπηροῖ- 
4«ΟΠδῖ Οη 68, 88 τούτου δὴ τις ἀποκρίναιτ᾽ ἄν, ““ ΟὯ6 Πηὶ ἐὴ 
ΤΡ» ΟΥ “ἴἰ τηῖρῃς ὃς γορ! ο." [{ 18 βίγβησε 

60.5., ἰη ἢ158 [,6χ., ᾿δ5 ηοΐ ἰουςῃοα οἡ 1ἢ}}8 ΑΝ, 
Ὧογ ὄνϑη  δἢϊΐ, ἀἤσξα δγίοἶα 15, 1 50Π16 ΓΟβρϑοςίξ, 
ΤΔΟΓΟ ν ΙΔ ]ς ἔμδη ΒΘ ]δυβηθτ Ἀ. 

47. κατὰ δυο---τρεῖς, ἴ. 6. “ὁπ Ὸ ΟΥ (ὮΓΘ6 δἷ 8 {1π|6.᾿" 
ϑυοῦ 15 [ῃ6 σροηογαὶ βθη86 οὗ (Π6 ἰάϊοιῃ : Βυΐ ὈΥ͂ ἔξ 
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τηυβί ἤ6ΓΘ θ6 τηϑδηΐ ““ ἄαψ, οΥ ἔΐηο οὔ πιοϑέϊηρ." ᾿Ανα 
μέρος ΡἰΙη]ν 8 σ 1868 “ οαςἢ ἴῃ ἰυγη.᾿" ΑΠά 5ο Ῥο]γὉ. 
9, ὅ. ὅ, 8. 

27. καὶ εἷς διερμηνευέτω, “ Δηα ἰδοὶ {Π6γΘ Ὀ6 αἰνγαυβ 
ΟΠ6 ἴο Ἰηΐεγργοῖ." ΤΠ Αροβίϊδ, 1 ἘΠ] Κ, πγθδῃ5 ἴθ 
ΒᾺΥ ἰῃαὶ {118 οΙἿ σου !ὰ 6 80 Θχϑγοῖβθά, {πὲ ποέ 
ἸΏΟΓΘ ἤδη { ο,). ΟΥ δὶ τηοϑῖ {Π|γθθ, 8ῃοι ἃ βρθαῖκ οὔ 
ΔΏΥ ΟἿΘ ΟΟσΟϑ3Ί0η, 8η4 (ῃδέ 81:10 ΟΘΒΒΊ ΝΟ ]Υ ; δηά (ἢδέ 
Πότ 8ῃοι ϊα αἰ ψανϑ Ὀ6 ὁ0Π6 ἴο ἰηἰογρτοί. 

28. ἐὰν δὲ μὴ ἡ διερμηνευτὴς, “Βαϊ 17 {Π6Γ6 θ6 πο 
ΟΠ6 ργϑβθηΐ Ψῇῆο ἢδ8 (ἢ6 χάρισμα οὗ ᾿1ηἰογρτοίδί!οη. "ἢ 
Σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ. Αἱ σιγάτω “6 τηυϑί γορόδ τις, 
ἢ] οὗ 8 ἴο "6 Δ Κθῆ 48 θείοσθ. ἤθη ἴζ 18 84 ἐὰν 
δὲ μὴ ἢ διερμ., 1Ὁ πγαϑί, 1 τὨϊηΚ, Β6 πηάἀογβίοοί, “ὁ 1 ἢθ 
ἠϊηιδοί  σαπποΐ ἐπέογργυοί, δηὰ ἰἤθγθ 6 ὩῸ οἵῇδοὺ ψῆο 
οδη ἀὁ 1{. ἘΕογ τ{πουρῇ δἰιηοβί 4}1} (ἢ (ὐοιηπηδηίδ- 
ἴοΓβ8 ἃΓ6 οὗ ορὶηίοη [δὲ {{|᾿Ὸ ΑΡΟΒ.16 ἜΧργθβϑὶυ ογὈ 48 
ἃ τηδΔη (0 Ὀ6 ἢ΄8 ΟΜ 1ηἰοΓρτγοίογ, γαῖ (ἢ δύ 8Β6η86 οΔῃ- 
ποῖ, Γ τὨϊηΚ, θ6 ργονθά, [{ 18 ἰ{{|6 ργοθδθ ]6 ἴῃ 1.861 
ΔηἋ 18 σοηἰγδά!οἰοα ὈγΥ {ἢ τηδηϊἔδϑι πιθδηϊηρ οὗἨ νϑ ν. 
ὅ ἃ .18., ψΠΟΓα 866 [ἢ6 ποίβ. Ὁ Μγ. δ8᾽446 [88 
ΥΘΙῪ 0 ]ο᾽ουΙ5]Υ ἰγϑαίθα {Π18 8βυ0]6εί. “Τῇ ριῆ οὗ 

Ἐ Απηὰ 80 Ὠοάάγ, διἰμχὶί8 (παὶ ἃ πτλη πιϊρῆϊ πανα {Ππ σίξ οὔ βρϑαῖο 
ἐὴρ νι ἰοηριιεβ, ερἦο σοί ποὲ ἐιξοετρτεί. Απάὰ ἢ δί(οιρῖβ ἴυ Γ6- 
τονε (ἢ ἀἰηου 85 ἔο] οννα : ““ ΤΊνα πιῖτϑο]θ (βαγ8 Ὦ6) νυν ϊοῖ σὰ - 
ἔεγγεά {6 οἰ ει οὗ ἰοηρ68, 566 ῃ}8 ἰ0 ἢδνα Ὀδδη [6 ἰηβίβηϊδηθουδβ ἰπ1- 
Ῥγεβδίηρ οὐ 116 τοϊπὰ (ἢ ἈΠ} 18 Γ ἀπ ὰ ρογίδοϊ Κπον)εᾶρε οὔ ἃ Ἰδ- 
Βυᾶρε νι ἢ τοῖν [Π6 ρεγβοὴ νγ88 Ὀοίοτα ῃδοασυδίηϊεα ; γεῖ 50 [Παῦ, 
ἔγοιῃ ἰδαΐ {π|6, [6 ρεγβοῃ σεςεϊνϊηρ ἰἴ δῃοι !ὰ Ὀ6 80]ς, νυνἱῃουϊ ΔΩ͂ 
πονν πΐγϑοϊο, ἴω υ56 ἷξ 485 Πα (δοιρῆϊ ἢ; Ὀυὺ} 1 Δρρτοποηὰ τἢδῖ 
ΘΥΘΓΥῪ Ππιδῇ υδίηρ {{|8 εἰ ἔτ, ἀηὰ υηἀογβίδηάϊηρ ννῆδί ἢ βαϊὰ, γχιϑὲ 
Πᾶτα Ὠδϑὴ 8016 ἴο δᾶνο γαηθογοα ἢϊ8 ἀΐβοουγβθ, βοηΐθηςσα ὈΥ βοηΐθηοα, 
ἰπίο Π58 παίϊνε Ἰαησιαρρ, 6 τηὶρ ἢ Ὀ6 Δ0]6 ἴο γεηάθν ἴζ ἰηΐο ἃ (Ὠϊγὰ, 
φῇ ον ταὶρϊ 06 παῖ οὗἨ ΠΙΔΏΥ ρῥγδβθηῖ. Νον, ἰῇ βυδῇ ἃ εἰγοιτη» 
δἴδῃςα, ἴΠ 6 φῃ ὁ ἱπέεγρτοέαίἑοη ταὶρὶνί ἴδε ῥδοα, 1 [ξ σοῃδἰΞἰθὰ, 86 
Ι οοπ͵εοίινε ἰἰ ἀϊὰ, ἴῃ 8ῃ ἱπβίδηϊδηξοιϑ σαρδοὶΥ οὗἁ υηαἀοιβίδηαΐηρ; 
ἃ βἴγδηρε ἰδηριιαρα ἦυ8ι ἴον παῖ (ἴθ, δηᾶὰ τεηαθγίηρ ψναῖ τνὰ8 
βρόκϑη ἴῃ ἰϊ ᾿πῖο ἴΠ6 παῖϊνε ἰοηραθ οὗ [6 ἱπίεγργοῖθγ. ((ουηραγε ἴΠ6 
ὈΆΓΑΡὮΓΑΒΘ ΟἹ ΟΡ. 1. νοῦ. 10.) Οτ ιν }8 Βγροίμεβῖβ, δηὰ ἴγυὶν ἴ 
«πὴ Κ οα εἰνϊ8 δἰσηθ, οὔθ νῆο Ὠδά (ἢ ρ᾽έιϊ οἵ ἰηϊεγρτείδιίοη ταὶς 
ποῖ ὃὈ6 δῦ]6 ἴο βρϑδῖς ΔῺΥ ἕωγείρῃ ἰδαηρύδρα αἵ 8}}; δῃά ἢς ψῇο δὰ 
τῆς οἰ οὗ ἃ ἰοηριιε, τηἰρῆς ἠοῖ, ᾿Ὼ Βοπὶε οἰγουπηβίδηοεθ, ὃ6 8016 ἴο 
ἐπίεγργεῖ ἰο ποθε ν᾿ ἢῸ γγοσα ἢΠὶ8 ΠθαγΘ 8." 
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ἰοῆσιιθβ (βλγ8 ἢ6), δηὰ τς ᾿ἱπίογργείδίίοη οὔ {ποτ 
Ἄρροαῦ ἴο ἴανα Ὀθθη 0180}.8}}}7 ᾿πηραγίθα (0 βορδαγαῖε 
Ροίβοηβ, ἔογ {ΠπΟγΟΌΥ τ ρονεγ οὗ (6 ϑρίτγιϊ νᾶβ 
ἔΏΟΓΟ σΟὨΒΡΙΟΟΌΒΙΥ τηδηϊδείεα ; δυϊ ἰξὲ βϑϑῦιβ5 ἴου 
τουοἶ [0 ΒΑΥ [δὲ {656 ρ! 8 ΘΓ ᾿ὨνΆΓΙΔ Ὁ]. ἀϊπείηςι" 
Οογίδιηυ τ86 ργοβθηΐ ρϑβϑᾶρὲ 4068 ποῖ σοτηρεῖ ἃς 
ἴο ΒΌρΡΡΟΒΕ 80. ΕῸΓ (48 Μτγ. 5146 οὔβογνθ) (δες 
ΑΡροϑβι θ᾽ 8 ἰη]υποιίου ταϊρξ οἡΪγ "6 ρίνοῃ, οὔ {6 
ΒΌΡΡοβι(ἰοη πα [ἢ 6 ρογβοη ἢδα, 88 ἴῃ οὔ ΠΑ ΓΥ 8368, 
1π6 μη οὗ τοηριιο5 νι ἰουΐ [ἢ6 ρονογ οὗ ᾿Ἰηϊογργοίδ- 
τἴ[οη. Απα {πουσῇ 1ἱ δῃου!ὰ ἀρρθδγ ἔγοπι {6 ρἤΓαβθ 
ἐὰν δὲ μὴ ἡ διερμηνευτὴς, (δὶ (ἢ6 ΑΡροΒι[6 ἀϊά ηοΐ, οἡ 
1η6 ρτγαβθηΐ οσςδϑίοῃ, σοητορὶδίθ {16 οσἰγοιιπηβίβησα 
οὔτἢ 686 γσιἣδ δοίης ἐχογοϊβοὰ δῦ 1Π6 88Π16 ΡΟΓβΟη δἱ 
1Ππ6 88π126 ἰΐπ|6, 1 ἀο68 ἠοῖ ἔοϊϊον τῃδὶ ἢ δοίυδ!!γ 
Ῥγοπιθιι6α ἤδη ἔγοπι Ὀεΐηρ᾽ 80 Ἔἐχογοιβεα αὐ στην ἔξπεε. 
Αμπὰ (ἢ ϊ8 ρἤνγαβθ 1 αι θβίίοη ΠΟ ΠΊΟΓΘ ΡΓθοΪ 65 {ἢ 6 
»οδεὶ δὲν οἵ ἃ ῬοΓΒΟῚ 5 θαϊηρ ἢὶ8 ΟὟ ἱπέογργοίοσ, 
14 {Π6 ρἤγαβθβ ἴῃ νοῦ. ὅ ὃς 18. ργϑοϊυ δ (Π6 ρΡοΞεὶ:- 
ΠΥ οὗ ᾿ηϊογργοίδιιοη ὈΥ οἴδογβ." ΜΜδοκηῖρδέ, ἰ8- 
ἀεοά, οὐ)δοίδ ᾿πδί ἔογ ἃ ρογβοη ἴο ἱηίογργοί ἢΐ8 ουσῃ 
ψογὰβ νου 6 ΠΊ6Γ6 οβίθηϊδίϊοῃ ; δίῃσθ [6 τηϊρζῇϊ 85 
Μ6}} δί οὔσθ βϑροὰκ (6 ἰδηρσιιασε ἰηΐο ψῃϊο ἢδ 1η- 
(ογργοίθά {ὸπ|.0. Απὰ 80 εν. Βυΐ (Πδὲ ῥτγο- 
σα 458 Προῦ ΠΊΕΓΟ τ ΒαρΡΓΘἤΘηθιοη. ΕῸΓ (45 Μτγ. 
δδάα ἴγυγγ ΓοιηδγΚ8) ἰπογα τρῆξ ὕὉ6 Τσοδβίοη5. οἡ 
ΠΟ} 806} 8η ἱπίογργοίδιοη πὶσῃς Ὀ6 υβοίι] δηά 
ΓΟηυϊδβίϊθ ; 48, ἔογ ἰηβίδησθ, ἤθη (Π6 δυάίθησθ ᾿νᾶ3 
οὗ ἃ τπηϊχϑὰ πδίυγα ; ψ ῃΐοῖ τππδὲ νΟΓῪ ΠΟΙΠΙΠΟΠΪΥ͂ 
Ὠρρϑη.᾽ ΤΠ 8 νιον οὗὁἨὨ {Π6 βυθ)θοῖ 15 δάορίεα ὃγ 
Ἐοβοηπι., ἂηά, νῇῆδί 18 ΤΠΟΓΘ, 18 Βυρρογίθ γ {6 
δυςΠογν οἵ Οὐνψδοβί., ἶο Ἔχρίδιηβ ἔπ : ““ 1 δὴγ 
οὔ ἰἸ45 δοές ρσιἤϊθ, ἰαῖ ᾿ϊπὶ βρεϑᾶκ ; δυΐ 166 ἢδ5 Ὡοΐ, 
δηὰ νἱβϑῆθβ ἴο βρθᾶκ, ἰοΐ ᾿ἰἰπνὶ ἀο 1Ἢ ψἱτ]ϊ δὴ ἰηἴοτ- 
Ρτγαῖθγ, δηὰ 1 {Πππσθ ὕ6 πο ἱπίογργθέθγ, ἰδὲ ἢΐτα Κορ 
δἰθηςθ." Απηά 8ο (Βουπιρη. 

Τῆς ψογὰβ ἑαυτῶ δὲ λαλείτω καὶ τῷ Θεῶ ἅτε ποΐ 
ψ}6}} Ιηἰογργοίθα ὈΥ ατοῖ. δηά οἰδοῦ πιοάθγῃ (οα- 
Ιηθηίδίογβ, ““ βρθδκ δ ἤοπηθ, ψῆδὲ οι δηὰ Πἰπλ86 1 Ὁ 
ὨΔΥ υπάἀογβίδηα." (Ὠγυϑοϑί. ψ6]}} οχρ δι 8 : λαλείτω 
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κατὰ διάνοιαν, ἢ ἤρεμὰ καὶ ἀψόφητι Β Απηά Πα Ξυρροδίϑ 
πδι {Ποῦ 15 Ππηρ 164, εἰ γε βούλεται, “ ἡ ἢ ευἱξὲ 
ΒρΘαΪς.᾽ ““ ΕῸΓ {18 (ϑδγ8 ἢ6) 18 ηοΐ (ο Βα υπάἀοτγβίοοά 
ἃ8 ἃΠ οὐ ον, Ὀυϊ ἃ ρεγηιϊδδίοη ; ἃ8 δὶ 6. 11, ΒΌρτα, εἰ δὲ 
τις πεινᾷ, ἐν οἴκω ἐσθιέτω, ἱ. 6. ““1 ἢδ ν1}1, δηά τηυϑέ 

. ΘΑ." [15 ρἰαίη τι [ἢ18 Κιηά οὐὗἁὨ ἰδηριαρα 18 ταῦθοσ 
ὦ ἀἰβεουγαρειηοηΐ, (ἤδη ταοοιημηεπάδίοη οὗ ΔΗΥ 
τϊηρ.᾽ 
οὐ, προφῆται δὲ δύο ἣ τρεῖς λαλείτωσαν, ἕο. ΑΠΘΓ 

αἰνιηρ ἀΙγθοιοἢ8 ἴογ {πΠῸ6 τορυϊδίοη οὗ {Π6 Θχϑγοῖβα οὗ 
16 γλωσσαὶ, ἰῃ6 Αροϑβέϊα πον ρτγοσθθὰβ ἴἰο ἰδαΐῖ οὗ 
1ῃ6 προφητεία ; η. ἃ. “4.8 τὸ τῃ6 Ῥιεορἠοίς, Ἰεῖ ἴνο οΥ 
ἴῃγοο βρθαΐζ, δηα {Π6 τοβί," ὅσ. Ηδθ τηθ8Π}8 {ἰπ|δἰ {Π686 
ἴνο ΟΥΓ ἴῃγοθ 814}} βρθαὰκ ἀνὰ μέρος, ἴηι ἐὨΡΉ ; 88 ἴῃ 
{Π6 οᾶ56 οὗ τῃ6 ΟἸ]οββθ. Οοὐυτ σοϊηπιοη Τ,δηβ] δου β 
ἢᾶνα 1] τοηἀογοά : “ἰοεῖ ἐλθ Ῥγορἤθίβ βρθαὰκ {ὑχνὸ οἵ 
{Πγθ6.᾽ [{ 5ποιυ]ά γαύ!ογ να θθθη {Π08: “ [,εἰ ἵνο 
ογ [ἤγτοα Ῥγορῇθίβ βρθᾶκ." 1 σδῃηοί δ8βθηϊ ἴο ΒοΖζᾶ δηά 
δοίδίον, {πδι [Π]5 18 Βροκϑι ὨυροίΠ . ΟΔ 1} ; 4. ἃ. “1. 
{ΠἸογ 3}4}} Ὀ6 80 τῆδην.᾽" [0 γδίῃϑγ βθϑηβ ἴ0 δ6 
τηοδηίΐί {Πᾶὶ ἰἤογο δηαίέ 6 αἱ ἰθαβὲ ὑἴ|ο. ΟΥ [ἢγαθ: 
τιουρσῇ 1 {πτηκκ, τ Π ΟἼγγ8., ἰἢδς ἃ σγοαΐου πιθοῦ 
18 ποῖ ἔογθ θη ; ΠΔῪ {{|18 βθθι8 ἴο Ὀ6 οοηϊεπιραἰοά 
τοίη νοῦ. 87. 

ΒΥ τ86 ἄλλοι ατοί, Ῥαγϑυβ, δηὰ ψοσβί., πη ἄθγ- 
βίδη {Π6 γοϑῦ οὐ τ1ῃ6 σοηῃρτορδίίοη, Ὠδηαἶγ, 806 ἢ 88 
ὍΘΓΘ ἱπ(6} ]Πἰρσοηΐ, ἀπὰ οἵ βυΠΠοϊοηΐ Δ01}1168 ἰο ἀο ἴ{. 
Βυΐ {18 15 [(86] τω ΠΉΡΓΟΡ40]6, δηὰ σδηηοῖ ὃὈ6 
Ῥογιητ 64 Ὀγ πα ἀγίοϊβ, ψῃϊοῇ (45 Β6Ζὰ δηᾷ οἵϑῦβ 
ΤΟΠΊΔΓΚ) σΟΠΠη 65 ἐἰ ἰο (ἢ6 Ῥτορ!)οί8.} Βεβιά68, (ῃ6 
ἄλλω 7υ81 αἴἴζογ σδὴ Ὀ6 ἰηἰεγργοίθά ἴῃ ΠΟ ΟΥἝΓ ΨΥ. 
Ὗν 6 ἃγϑ, θη, ἴο υπάογβίδπα “ 1ῃ6 γοδέ ο(' ἐδ ἢγο- 
»ἠεί5, ψΜὯο ἅγα ποῖ βρβϑαϊκιηρ. ϑϑιιοῇ 18 Θν: ἀθΏγγ {Π|6 
ΑΡοϑβι16᾽ 5 τηϑδῃϊηρ, ΨὨ]Οἢ 185. ΟΠΪΥ τοηαογοά Τυϑοῦγα 
ὉΥ [6 οπινβϑίοῃ οἵ ἀνὰ μέρος. 

4 80 Αττίδῃ Ὦϊ88. 4, 8. (οἰ ὈὉγ εῖ8.) ὅσα λαλῶς ἐποίουν ----οὔ 
διὰ τοὺς θεατὰ, ἐποίουν ἀλλὰ δὲ’ ἐμαυτὸν --- πάντα ἐμαυτῷ καὶ τῷ 
θεῷ. Ὅιορ;.. [μλεγῖ. 9, 64. ἑαυτῷ λαλῶν' ἀπά ΤΠεΙη. 866 ο. οἱἰκουρῶ 
τὰ πολλὰ ἔνδον, καὶ ἐμαντῷ, φασὶ, καὶ ταῖς Μούσαις ᾷδω. 

1 80 Ομιγεοβῖ, δηὰ {πὸ τρεῖς Οομμηθδηίδίους. 
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νέτωσαν ἰΒ ὮΥ Ο(αβδι}. οχρίαϊπϑὰ : ““σγείηονε 
ΔῺΥ ἀΠ ον, οὐ οὈὐϑοΌΓΙΥ τη ἴΠ6 ἀϊδοουγθα.ἢ" Βαϊ 
{158 Ἰηνοῖνοα σγθαΐῖ ἐπργοῦδθι ! γ., δηα {Π6 5! σηϊῆςδ. 
ἰἰοη ἰἰβοὶ 15 υπίουηάεα. ΑἸτηοβὶ δὶ] Οοιηπηθηίδίοις 
ἔγοιῃ ΟΒγγ8. ἀονν ΔΓ 5 τὶ ἢ ΠΥ (1 {πη} ἱπιογρτεῖ τὸ 
ἀϊ)ιαϊεαπέ, “ ἀδοϊάθ ᾿ΠδίΠογ τἴῃ6 βεγίηοῃ ἢ ἀϊςοίαιεά 
Ὀγ {6 ϑδρίγιῖ ογ ποι." 5 Απὰ 80 αἷΞο Μδοκη.} (γγβ. 
ΔΡΕΨΥ σοιηραγοβ {18 ἢ {6 διάκρισις πνευμάτων ἰἴὰ 
.Ν Ργθοθάϊηρ οδαρίετ. δοπιθ, 85 Μγ. δβεϊβ, {μῖπκ 
[6 Αροβε!α 18 ΟὨΪΥ βρεακίηρ οἵ ἐγμε Ρτορδοίβ. ΑΒ 
1} Ιουπάφὰ βιυρροβιίίοη, δηἀ νιοὶ 18 δἱ νᾶγίδῃςς 
αἰτῃ δὶ (ἢ6 ΑΡοβι]6 8808 1 ἢ18 βεοοῃά Ἐριβεῖδ ἴὸ 
116 ΟοεγηςΔη8, ΓΘ 8 γοϑδγ δέου, ὙΠ ΘΓα ἢ6 οδε- 
(ἰοηβ {πθ τ δμϑαϊηβὲ  αἰδο ργορλείς. 
Ου {δ ἴεγῃι σιγάτω, Ιου [168 ἃΓ6 Γαϊβθαὰ ΟΥ̓ ΠΊΒΕΥ 

τηοάφγη (οιμπηοηΐλίογδ, 848 Οτοῖ., Ν εἰϊϊογ, [οςκο, 
Ῥραδγοο, Ρι]6, οιάγ., δὰ Μδοκηῖνῆι. ὙθοΥ τδιηκ 
ἐξ ἈΠ Κοὶγ {πδι (ἢ Αροβί[α νου ]ά ἀϊγοοῖ {πὲ σέἑοποϊπ 
ΟΥ̓ δΔΥ οης δρεδκίῃρ Ὁγ Π)ινίηθ τανοϊδιίοη, μδοδυβε 
δηοίῃογ δὰ βοπιϑίμιης ἰο οὔδεγ : δηὰ {πθῪ {Ππογοίαγε 
ἴδκε σιγ- ἴῃ (Π6 δ6Ώ86 : ““ἰεῖ πἰπιὶ Ὀ6 σωμϑεγεά ἐο οοπ- 
οἶμάε ἠὲς ἀΐϑοομιν 86." Βιΐ (Π|18 {116 υδιι5 ἰοᾳυδηάϊ ἀοες 
Ὡοῖ Ρεδγηῖ, δηὰ {6 ογὶ εἰ οἰ8πὶ) ἰ8 ἰ(56 Γ υπουπαοά. 
ΤΠ ο]αϊη 5686 18: ““ἰεῖ {Π6 ἢγδί οοσιθ ἐο α εοποίω» 
δίοη ;᾽ ΝὨΙοἢ ἱηνοῖνοβ ἢῸ αἱ ΠΟ (Υ : ἴῸΓ χὰ ἄγε ποί 
σομῃρο!]οἀ ἰο σοποσοῖνα {ἰπἴ {ἢ 6 σοποϊυδίου βου !ὰ ὃς 
80 αὑὐγωρί 88 ἴο οσοδϑίοη, ψῆδί ἴἤο86 (οτμπιοηίδίους 
Π80.56}685}} μα ἀναγ οοηὐμδίοη. δα ἢεβθαά οἱ ᾿πιᾶ- 
Εἶπο {Π6 βρθακασ᾽β δρϑϑάϊ)Υ ὑγίησίηρσ τῃρ (Ὠγοδὰ οἵ 
ἰ8 ἀϊϑοουζδα ἴο ἃ (οι τϊηδίίοθΏ. ΑὨηάὰ 1}}}8 νίεν οὗ 

-  Ὸγ δὰ δοαάγ. υἱῖῖ ἰεδ6 ργοργίϑυ εχρίδίῃ: ““ ΘΟΌΡΩΙΣ 
ΟοὯς ἀοείγιβο τ ΔΘΟΙΒΟΥ [ὉΓ ἴῃς ἔυγί με ἐτοργονεηνηῖ οὗ δὴ ," 
δὴ ἰηἰεγρτγεϊαιίοη, πάθει, ὀχ γε οἷ ργεοδγίοιιβ. 
Ἐ Αμά διοῖ ἰδ τπθ ἰητεγργείδιίοη δὐορίοα Ὁγ ϑεδοείρ., τυῖο Βδ8 

{06 ἐοἸ]ον περ; ννε}} αἷμεοῖθα δηποίδιίοη : “Ουοίίεδ αιΐα ἰῃ Ἐσεϊοεὶ 
Ργίταἰ ἰνὰ δἰίᾳυϊὰ ργοϊεγγεϊ, δἰ} φυϊάδπι διγχεδαηΐ, αυο5 ϑρί για 8. 
δὶ ρυ]ατὶ ἠιάϊοϊο ἱποῖιχογαΐ, εἴ ἀς ἐχρ᾽ϊοδιίοης εἰ δρρμὶοβιΐοηδ ο)υε 
7υάὰϊοδθαηϊ, ἂῃ νετῦο αἰνίπο εἰ δηαϊορίς βαεῖ (Ὠγοι ἴδῃ εε ΘΟ: ογεηὶο 
Θοβδεῖ, δὴ νεῶ0 πιίηυδ. Υ]ὰα διρτα; ο. 14, 10. Οὐκ Γοα βαπὲ 
δηΐμλοδ δυάϊογαπι δυπιπιομεγὲ ἱπδίγυχ τ, οἱ ἴῃ νογθο αἰνίπο Ἰοπρὲ 
δδϑειὶ Ἔχογοὶ [8110 Γ6 8." 
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1Π6 Βιιδ]οοῦ 8 βυρρογίοἃ ὃγ ΟΠ γγ8. ἀπά {ἢ τρεῖς 
(ὐοπιπηρηίαίοιβ, νὴ ἤανα βοίίογσ ἀϊβοθσηρά. [6 
800ρ6 οὗ (86 ΑΡροβι[6᾽ 8 αἰγεοιίοη, ψῇϊοῖ τν88 ποί (88 
τηοβύ τηοάδγῃ ( οπμηθηίδίογβ {Π1η1) ἴο ργανθηΐ τἢ6 
σοηξιβίοη οὗ γμάδ ἑπέογγιρέίοα (ἴος Πδὲ σου] ποῖ 
ἀδοογουβὶν Ὀ6 ργθϑαιηθὰ οὗ βοῇ ἰηϑριγοά ρογβοη- 
85,368), Ὀιυΐξ γί οὗ ὠπάμο ργοϊπιέν, δηὰ τῃ6 οσσυ- 
ΡΥὶπρ τἢ6 δἰἰοηιίοη οὗ {Π6 σοησγαραίίοη ἰο [Π6 ἰο58 
οἵ βοῃηβ πλογα να] ]6 δηά βἀγίηρ γαιηδγῖϑ, ψ ἢ] οἷ 
τοῖρὶν βυ ἀ θη} οσσὺγ ἴο Δηοῖ Γ προφήτης ΤΉΪ8, 88 
Ἰοῃρ ἃ5 ἢυτμηδη παίαγο σοηζίημε8 ν ηδῇ 11 18, ΠΥ Ὀ6 
ΒΌρΡΡοΒοα οὗὨ Δγ Ῥδγβοηδρθδ, ἤοψονοῦ ἢ0]γ. 80 
“ΏΘΟΡΏΥΙ. (ἔσο Ογγϑοβὶ.) Εὐταξίαν ἐνταῦθα καὶ τα- 
πεινοφροσύνην διδάσκει. Ὅταν γὰρ ἄλλῳ ἐμπνεύση, τὸ 
πνευμά, φησι, σὺ σίγα ὁ πρῶτος" εἰ γὰρ ἠθέλησε τὸ πνεῦμα 
σε λαλεῖν, οὐκ ἄν ἐκεῖνον ἐκίνησεν: Εὖτα παραμωθούμενος 
ἐκεῖνον, φησι, δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν. 

[15 βίγδηρε [δὲ [Π8 τϑαοθηϊ ἰοσεῖίρῃ (οπιιηοηϊβζοῦβ, 
85 γδιϑε δηά Βοβθημ)., δῃουϊά υπάογϑίδηις! ἀπο- 
κάλυψιν ποῖ οἴ δηγ ἐπορὶγοά γευοίαξίοη, Ὀυϊ οὗ ἐλδοιρὴΐξς 
ψΠοἢ ἀγοϑα Ὀγ δβϑοοσίδίίοη οἵ 4688, δηἃ Ψ6ΓΘ 506- 
Βεβίθα ὈΥ ψ ἰδὲ {Π6 Βρθαϊθγ ννὰ8 βδυϊηρ, ΟΥΓ ὃγ γεῆβο- 
ἄροη : ἃ πιοϑβῦ ππίουηα θα, ΠΔΥ ἰγγανογθηΐ ποίιοῃ ; ἴὺγ 
διερεγπαΐμγαΐ ᾿η ΒιΘησ6 ἰ5 81] αοηρ διρροδεά [Ὠτουρῇ- 
οὐξ {π686 {γα σΠαρίθγϑ ; δηά {Π| ἰθση ἀποκάλυψις ἴῃ 
{Π18 ΝΘΓΥ 56η86 ἢ848 ΟσσυγΓοα ΔἰΓΕΔΑῪ ᾧνο οΥΓ ἴζγθα 
ἐϊπη65.. Βόβιάθ, ἰῆ6 νοῦν ἀποκαλύπτειν 18 δἰπηοί 
αἰνναγϑ υδοὰ ἰη {6 Ναὸν ᾿Γεβίδιηθηί οὗ διρονγπαΐμγαΐ 
8Δη Ζ)ὲυϊπε γευοίαέϊοη. ἡ ἜθαΓα 18, ον νοῦ, ΟὨΘ 

" ΤΏυς ΤΠοοάοτεὶ ἐχρίδίηβ : ᾽Εὰν ἄλλον παρακινησῃ ἣἧ χάριε τοῦ 
πνεύματος, παραχωρείτω ὁ τοῦ λέγειν ἀρξάμενος. Δῃηά ἴῃ (ἢ 5 β6 58 
(ἢἣα6 πογὰ οοδυγ ἴῃ Αο 5, 18, δηὰ οἔϊοη ἴῃ (6 (Ἰαβϑιοδὶ υυτιῖογθ ; 
46 Ῥοϊγὺ. 9, 18, Φ. 

1 Απά 80 δοιίδιιβ, ἴ,οκ., γγ.0 οδηηοῖ, δδδυγοάϊγ, θ6 δεοιυβθα οἔ βιι- 
Ρεγϑι το. ““ Αποκαλύπτομαι δαοοεογ, ἱπεέϊέμοῦ, οοβηοδοο, εἰ βρθοῖ- 
αἰΐπῃ ἂς ἰϊ8 γεῦυβ υδυ γραίαν, 488 Ἰοπλΐηε8 ἰρϑὶ βεῃι πο, ἰηάδ- 
βαπόο, ταϊοοϊηα πο εἰ οχρειθηαο γορεγα ποη νδ]ϑηΐ, βεὰ βίηρυ- 
Ἰατὶ Πεὶ οἵ οζίταοταϊματὶο ἱπέογυεπίμ (απ Γεναοϊαιοπδ αἀἰουηῖ) 
οορσηοβουηῖ," Απά πα δάάυοεβ 88 Ἔεχϑιηρίεβ Ναί. 11,27. 16, 17. 
1 (ον. Φ, 10. 14, 80. Οαϊαῖ. 1, 16. 8,44. Ἐρΐ!εβ, 8, 5. ἰοοπιρα οὰ 

τ 5, 3. ῬΒΠΙΡ. 8, 15. 1 Ῥεῖ. 1,11. δαμθ)ΐοῃ. ἀρ δΙγδίθγὶ 8, 

δοεοῖ, 2, α. 10. ῥ. ὅ4; 58ερῖ, ὃ, ο. 17. Ρ. 89. 

ΝΟ. ΥἹ. 2 τ 
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ἀμῆουϊιγ, νῃϊοῖ, (πουρὶ 1 ἢ88 ποξ θδοη ρεογοοινοῦ, 
οΥ ὕδϑη αἰββοι θα ὈΥ {ἢ6 (οιμηπηδηΐαίογθ, 1 σϑηποῖὶ 
Ὀυϊ ργορουπά, 'ἰῃ ογάϑγ ἴο τϑρίηονε 1ἴξ. ϑαρροβίηρ 
1Π6 ἧτοι προφήτης υηάογ δὴ 1πηπιεα!δίο ὨΙν1πα δἷ- 
βΒαίυβ, οα υἷναϊ ρείποίρὶα οὐρῆϊ ἢ ἰο Ὀ6 Ἔχρεοιοὰά 
ἴο γίο!ὰ {ῆς ἀϊδοουγβθα ἴο δποίπογ, ῃο σου]!ὰ ῥγε- 
ἰοηα ἴο ποίῃϊηρσ "πογο " Βυῖΐί, ἴ σοηςσεῖνο, ἰδὲ νὰ 
ΔΓΘ ποῖ ἐθαϊρεεα ἴο ΒΌρροβαε (6 προῷήται ὝΕΓΕ 
8} υῃάοτ ἃ μεγρεέμαΐ δηὰ ἐπιηιεάαίς [λιντηδ ᾿ηδυ- 
δῆςθ. Τμδῖὶ ΠῸῪ τ0676 οί αἰ ψαγβ 80, ενθὴ ψἤθα 
οὐθρλήννια ῺΔΥ ([ {π1|0Κ} 06 ᾿ηΐογγεά ἔγοπι 6 ἴθγηὶ 
ιακρινέτωσαν. ἼΔΟΥ ταϊρῃς δἱ 4} {ἰπ|6ὸ8 06 βιὰ (ο 
ΘΠ]ΟΥ ἴπ6 οΥἀϊΏΔΥΥ ἰπἤμποηοοθ8 Δηα 888ἰβίδηςεβ οὗ 186 
Ηοὶγ ϑρίγιε, δηὰ {πϑγοίογα ὕὲ νοῦν ἢΐ ἰο ργεδοῇ ἴο 
ΑΝ Υοῖ, Τσσοδϑι οΆδ Ϊγ, Ποὺ τρῶς (1 1π}8- 
πο) »Ῥεγοορέιδίν ἀἰϑιϊηρσυ! δῇ ἃ βροοῖαὶ μίαρδε οὗ 186 

οἷν ϑριγῖῖ, ν ῃϊοῖ πῆς (8 Ὀ6 σΔ]] οι ἐσέγαονγαϊ- 
μανῷ, δῃὰ σπουϊὰ (Πεογοίογε ἀσηηδηά ἴο θ6 γιο! θὰ τὸ 
Ὀγ (᾿οιηβεῖνθβ, δη ἃ αἰἰοηἀοά ἴο ὃγ οἴπετβ. Τῆς δθόονε 
1 πὰ σοπῆγπιοθα ὈγΥ (αἰνίῃ ἂπὰ Ῥαΐν., [ἢ : ““ δρὶ- 
τί 8 δαδαῃοίυβ ποη οπγηΐθιι8 ἀϊοίαθαΐ οὔμηΐα, 564 ὑπ] 
ουΐᾳ6 ἀδδαίυγ δὰ σεγῖδπι πιθηβιγαπι. ΕἸδγὶ ἸριτΟΥ 
Ῥοίεγαῖ, ιἋό Ῥγορίιοίβεόα. ἀοπο δρὶγῦβ 808 ᾳυδάδηι 
δαμηϊδεαγθηῖ, [ἃ ἀϊ)υάϊσαγα δἱϊογὰπη Ῥγορ ιθίδγιπι 
ογαί."} 
Το ψογήάβ8 ἔὉ] ον ἃγὰ τηϑδηΐ (0 κυρραοβὲ (δος 

γΘαΔΟΉ ἴοτ (ἢ}}8 ἀἰγθοίίοη ; ΠαπΊΟΪΥ, ἔογ ἰδυ5 4} 6 
προφήται «1 ἤᾶνα [παν 4}}} δὴ Ορρογίυ ΠΥ οὗ 
Ῥτγθδοθιίηρ, δηα [Π6 ψῆοὶα ΓΟλ ΚΙ ἐβεῖοα Ψ11} τϑὰρ 116 
δΔανδηΐασα οὗ ποτα ἀϊνογϑιῆθα ᾿ηβιγυς το δηά ἀρίογ 
δχἢογίδίίοῃ. ΤῆΪΐβ υ86 οὗ καθ᾽ ἕνα, οπ6 αὐ α ἔϊηιο, 
εἴ. ΠΠυϑἰγαῖθβ ἔγοπι {Π1|| (4551 8] Ὁ ΓΘ Γβ. 

3.2. καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται. 
Οὐ {πὸ τηϑδηΐϊηρ' οὗ {Π686 ψογάβ ἱἤεγθ ἢ88 ὈΘΘἢ 80Π16 
ἀϊνογϑιίν οὗ οριπίοη. ὍΤῇδ πηοβί ἀνουγιία ᾿ῃογρτγο- 
ΔαίἸοῦ (ὃν {6 ἰαβϑὲ Πα! σοηϊυγυ ἢ48 ὕθθη {πὶ ν οἢ 
18 ΒΌρρογίθα Ὁγ Εοβδθηπι., δοῆυΖζ, Μιάαϊοίοη, δηά 
ΒΟ ]Θυ5., Ψ»ῆ 0 585] ἴο {ῃ 6 οΓ5 {15 8686 : ““{Π6Ὺ 
Ψ ΠΟ δὰ ἀἰνί πεῖν ἰηϑρίγοά, ἃγθ θοιυπηα, δὲ Ῥγορϑγ 86ἃ- 
508 ἴ0 ρίνα ρίαςβ ἴο οἰἤδθῖβ ῆὴο αν ὕθθη ριῆερα 
ἢ [Π6 58π|6 ᾿πϑρίγαιίοη.᾽ ΤΤῇε ᾿οαγπθὰ Ῥγοϊδίθ 
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ΘηἀθανουΓβ ἰο σοπῆτσιῃ (ἢ}15 ἔγοιι [118 Πρ ῃ]ΟΌ8 ΓΠΘΟΤῪ 
οὕ τῃς Οατθοκ ἀγίῖοϊθ, θὰ (1 {151} υΠϑι σσΘ βία] ΪΥ. 
[18 ποῖ οἶδδγ ἴο π16 ἰῃδί 1 1ηὴ6 δαπιθ Ῥγορ ιθίβ ΨΘΓΘ 
Ἰηθδηΐ 848 ἴποβα Ἰιι58{ ὈαίοΓΟ βροκθὴ οἵ, {Ἰ6 γί! ς]6 
σου] θ6 αδεοίμέοίψ ποθ βϑαγγ. [{18 οἴζθη ]οἷν ο Ὀ6 
ΒΌΡΡΙΙΘΑ : 88, ῸΓ ΘΧΔΙΏΡΪ6, ἂἱ πνεύματα. ΒαΒ᾽ἀ65, [Π6ΓΘ 
18. 0 ΠΘΟΘΒϑιυ ἴο ἀπαεγϑβίδηα {}}18 οὗ (ἢ6 βᾶπιθ Ῥγο- 
Ρἤδίδβ; ψ6 ΠΙΔΥ υπηἀογϑίδηά ἰ{ οὗἩἉ Ργορῇοίβ σοπογαϊίψ. 
Απῃά 1 15 βυγαῖν ηνναγγδηίδὉ]6 {ἢ }8 ἴο 81:16 6 (16 
“νεύματα, ΜὨΪϊΟἢ 15 ([ {81η]Κ) ἃ νΘΓῪ βἰσηϊοδηῖ ἔθγῃ. Ἐ 
ΑΙΙ ἐς Οατγροκ Οοιμμιηδηίδίοῦβ ἰηΐογρτγοῖ ἰ οὗ 16 χα- 
ρίσματα : Δη 80 8}} {Π6 τηοάθγηῃ Οοιμηπιοηίδίογβ θοίογα 
ἰῆς τἰπ|6 οὗ [6 τθοθηΐ Οθγιηδη δοῇοοὶ : δηά (ἢ 8. 18 
πηάοιθδίραϊν [η6 γα βθηβ6. Τῆς ατϑοκ (οιηπιοηΐδ- 
ἴοτβ, ον νυ, ἃγα ηοΐ αι6 ἀρτοθα οἡ {6 βδοορα οὗ 
ἐῃ6 ψοτά8 ὑποτάσσεται προφήταις. δοη,6, 88 (Πγγϑοβί,, 
{τη (Π6πηὶ τηθδηΐ ἃ9 ἃ σοηϑβοϊδίϊοῃ ἰο 16 58:]6ηςθα - 

4. ἀ. “1 186 δρίτιυ ψι]η ἰΠ66. Ὀ6 5:16 ηο6ά, ἀο ποῖ 
τῆουι Ὀ6 ορϑίϊηδίο." ΤΠ ΐ5, Πούγονοῦ, 15 ΨΥ ἢ4 8}. 
Το ἴσα Ἰηϊογργοίδιοη 18, αμἀουθίραϊν, ἰπαξ οΥ̓ΡΒοΙ, 
Δηά (ξοιπθη., ψὨ οὗ 18 88 ΓὉ]] ον : πνεύματα προφή- 
τῶν ᾧησιν, αὐτὸ τὸ πνευματικὸν χάρισμα" εἶτα, ἵνα μὴ 
λέγῃ τις, καὶ πῶς σιγᾶν δύναμαι ; αὐτὸ γὰρ τὸ ἐπιπνέον 
ἅγιον Πνεῦμα καὶ ἑκόντα καὶ ἄκοντα ἀναγκάξει λαλεῖν, 
οὐχὶ ζησιν ὑποτέτακται γὰρ τῷ προφήτη͵ τὸ χάρισμα, του- 
τέφτιν, ἐν αὐτῷ ἐστι καὶ λαλεῖν καὶ σιωπᾷν. Αντικρὺς, ἢ 
ἐπὶ τῶν μάντεων᾽ ἐκεῖνοι γὰο μετὰ τὴν παρ᾽ αὐτοῖς ἐνθου- 
σίασιν, καὶ ἄκοντες οἷα δαιμονῶντες λαλοῦσιν ἃ οὐ βού- 
λονται" εἶ τοίνον τὸ χάρισμα τοῖς προφήταις ὑποτέτακται, 
πῶς οὐκ ἄτοπον ὑμᾶς μὴ ὑποτάσσεσθαι τῷ κοινῇ συμφέ- 
βοντι), ἵνα ὅταν ἡ καιρὸς σιωπῆς, σιωπᾶτε ; οὐ γὰρ ἐστιν 
ἀκαταστασίας ὃ Θεός" εἴτα δείκνυσιν ὅτι καὶ τῷ Θεώ τοῦτο 
δοκεῖ, τὸ, τὸν πρῶτον σιγᾶν ἐρεὶ μὴ ἐστιν ὦ Θεὸς ἀκατασ- 
τασίας, ἀλλ᾽ εἰρήνης. ΤΗΪΐΒ νίοιν Οὗ [6 βυθ]εοΐ 15 δὺρ- 
ΤΌΠΕν Ὀγ Οτοῖ., Ηδβιηπηι., ἴοοκα, Ὑ Όγ, οἱ, 
οᾶγοθ, Μδοκη., Κύδιιβα, Ψ48ρ15, δηαὰ δῖδαθ. [{ 18 

76 ἰΠδι ατοί., (αἰνίη, Ῥάγ., δηά οἴδϑγ (ὐοπηπηρηίᾶ- 

Ὁ Βεβίά65 (α5 Μνυ. 8᾽846 }υδ]γ οὔδαγνθϑ) ἐϊ Δ Ὀ6 ἀουδίοα ν»]ϊο- 
{δὲν 86 ϑρ᾽ τῖϊ οὗἩ πα Ῥγορμεῖ οϑὴ Ὀ6 Ργορ εν τεργεϑθηϊθα 85 ἴῃ δός 
φεσίίοπ ἴο ΘΟ ΠΟΙ. 

ὧτ 4 
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ἴοῦβ 80. Ῥοΐα βἰαγί οδ᾽]θοιομδ οὸ {{π|5. ᾿πέογργοίδεοῃ, 
Ὀυΐ ποῖ, 1 {πΐηκ, οἱ ευδήῆεϊοης στοιιπά8. 

Αἴενγ αδἷἱ, δονψενογ, 1 ψουἹὰ βυρσοδβὲ 4 γεπιλτκ 
ψ Ποῖ Β66Π|8 [0 ἢᾶνθ δβοδρεϑὰ 41} ἴῃς (ὐοπηπιθηϑίογβ. 
ΜΑΔΥ ποῖ ἴδ Αροβίϊο ανὸ ἰηἰθηάρά {Π|5 45 ἃ σεπνεγαὶ 
αὐποηπίέδον, ἡ» ὨἸσἢ 811 (6 ρτορῃοῖβ, Ποῖ ΠῸΓ 5ρθδκιπρ 
οΥ ποαγίηρ, πῆς ἄο τν}} ἴὸ γοιπθθογ : 80 {ῃαῖ, οἢ 
τ(ἢδ οἢς ἢδηά, ἴα ψῇῆο 88 βροακίηρ τηὶϊρσῃξς ποῖ ἀξ 
δὶ Ὀσηρσίηρ 15 ἀϊδοουγδα ἴο ἃ σοποὶ υϑίοη, οἢ [86 ῥτγε- 
ἴδησα οὗ ἴῃ6 ονεγρονογίηρ ἰηἤποηςς οὗ {πε Ηοὶν 
ϑρίγιο; δηά, οη [6 οἵδοῦ, ἢ6 ψῆο ψ85 πϑαγίηρ πρὶ 
Ὡοΐ ἸηϊοΓγυρῖ τῆὴ6 δρϑδΐίκοσ," Ὁ}1658 ἴογ βοιηα βιξοιθης 
ΓΘΑΒΟΏ, ΠΟΓ ᾿ᾶνθ ἴο ρα δα 5ρί για] σομηρυϊδίοη. ὮΙ 
86 ςοηῇγιηεδα ὈΥ͂ ἃ δοιο Ί48ὲ ἂρ. Μδί(Ἂἢ. καὶ πνεύματα 
προφητῶν προφήταις ἥτοι ἑτέροις, ὡς ἑκαστὸν ἑκαστῶ 
παραχωρεῖν" ἣ καὶ αὐτοῖς ἐκεῖνοις, αἷς εἶναι παρ αὐτοῖς 
καὶ λαλεῖν καὶ σιωπᾷν καὶ μὴ ἀναγκάϑεσθαι καὶ ἄκοντας 
λαλεῖν" τοῦτο γὰρ τῶν ἐνθουσιωντων καὶ μαινομένων. 

Τῆο πογὰ ἀκαταστασία ῬτΟρΡΟΙΥ ἀδποῖοβ δ μη- 
Φδείἰεα 8ϊαϊα, δηᾷ 18 ιι364 οὗ ἰυ πη}18, Δηα ἰΠο56 966 - 
οἢ8 ψῃϊοῦ νΟΓῪ οἴθη δοσοπίρϑην ΨΆΓ, δηὰ ὑἢϊοὴ 
8το ΔΠΥ ἀαβογιθθα ὈγῪ ΤὭυογά. 8, 88---Θὁ. δ6ε δἰβὸ 
Γὰκο 21,9. δηὰ {ἢ6 ῃοΐί6. ὅ0 δοξοσίίρ. Ἔχρ]δίηϑ τ: 
“ τ }{ι18, Β6Ἰ|0 : ́υδηο 4118 531Π6 ΟΠΊΩΙ οΓάηςΣ 
οἱ ᾿ῃβεϊ το 6 5ΞΌΡρΟΓΟΓυ ΠῚ ΓΕΒ δι135 ἰγαςίαί. Τοῦ. 4, 
18. ΟἸεὐϊοηβ 1. δα (ογηίἢ. ρΡ. 66." [Ιηπ (ἢδ βδπὶ6 
Β6ῆ86 τΠ6 ψοτὰ οσουγε 1η Ὠίοηγβ. ΗΔ]. ὑ. 8656, 88. 
ἐν τοιαύταις ἀκαταστασίαις τῆς πόλεως οὔσης. ἤογε 
88 Ὀεϊαρ ορρυβεά ἴο εἰρήνη, ἴξ ταυδὲ πιθδη ἰυτηυέ, 
ἀϊκογτάογ, δηα σοηΐυδίιοῃ. ͵ 

Τῦς ψογάβ αἷς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις δ8τ6, ὉΥ 
«ποβὲ τοσοηΐ (οιμπηθρηίδίοτβ, υπη]ο τ {86 ἡοέδοω.- 
ἱπβ ποτάβ. Βυ1 ἢπά 0 δι θοῦ! [ῸΓ Βοὸ ἀοίῃρ ἱπ 
16 δηςοίθηΐ (ὐομηπιοηϊδίογβ, ποῦ ἴΠ6 τῃηοάδγηβ, ὈΡ (0 
ἐ6 {ἰπη6 οὗ Βρ. Ῥδάᾶγοθ, δηὰ 1 866 πο βυοεϊθηϊ γϑᾶ- 
8οη ἴο δάορέ {15 οἤδησρε. Τῇδ σοοπιηοη ρυπηοῖίιια- 
ἰίοῃ, τ οὶ 15 ΤΡ ΕΥ τοϊδι θὰ Ὀγ .[45ρ18, ΞΘ6 5 ἴδε 

ἘΞ Απά [Ἃο (ἰδ δοης (Ὀγηιηθδηϊδίοτβ, 88 ϑοϊιοεῖί(ῷ., οοημῆης ἰὰς 
ϑεδ6. 4 Ι 



1 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΧΙΨΝ. 645 

Ρτγαΐδγδθϊθ. Τῇδ ψογάβ οὐ γὰρ ἐστιν ἀκαταστασίας ἃ 
Θεὸς ἅἃγθ ραγϑης θοαὶ : Ὑ6Ὶ ἴη ἴη6 ψογάβ αἷς ἐν, ὅτε. 
τηιιϑί Ὀ6 υπιἰογβίοοα ὁ νόμος, ὨΔηΊΘΙΥ, ““ ἴῸΓ {Π|Ὲ ρῥτο- 
Ρἢιδί8 ἰο ἢᾶνθ [ἢ 800)θοίοη {Π6 βργζα8] ᾿ηἤ 6 ποθ, 
ἴον βοοά." ΑΒ ἴο τ πον ρυποίξιδίίοη, ᾿ξ οσσαβίοηβ 
8 ΝΘΓΥ Οἤἴδξηβῖνα ἰδυίοίοργ, ἀπά ἀδγοραῖθϑ πο τοι 
{Π6. ψεἰρῃϊ δηά ργαν:ν ὙΠ ΠΟΙ (Π6 ἀϊγαοιίοῃ 18 
Ὀγουγῇ ἰογναγά. 

ΤῊϊ5 οἰλυ8θ ἢδ8 ὩΘΑΓΪΥ {Π6 8816 8686 845 {Ππ4| οὗἅἁ 
10, 16. ἡμεῖς τοιαύτην συνηθείαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ 
ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ. 

84. ΤηΘ. ψογὰ ἀκαταστασίας 8668 ἴο ἴἰίὰνα 886- 
ραβίθα ἴο ἰῃ6 πηϊηα οὗὁἩ {86 ΑΡοβε[α ἔο ποίίσα δῃά ςβθη- 
Β.ΓΘ. Δ ἱπάθοογοιβ ργασίϊσα ψ ἢ ἢ νν88 ΠἰΚΟΙγ ἰο οο- 
ςαϑίοῃ τη ποῦ ἀϊβογάοσ, Ὠδιηοῖὶυ, {Ππαἰ οὗ [Π6 ψοιηθη οὗ 
πε σοηρτοραίίοη ἀγγοραίηρ ἰο {Παιγβοῖναϑ {ΠῸ ΟΗΟΘ 
οὗ ρυθ!τοὶν δαάγοββίηρ δηὰ ἰδδοίηρ (Π6 σοηρτα- 
δαΐϊοῃ. 

84. «αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν. 
ῊΙ8 15 αἰ σᾶγβ Το ἀδγοα “ [οἱ γοὰγ τὐοηιθη," ὅζα. ; 
Βυΐ (Π6 ψογά ΡΓΟΡΟΓΙΥ 58ρη1ῆθθ εὐὖνθ5, Τ,ΔΙΓΟΙΒ ; 88 
ἈΡΡΘΆΓΒ ἵτοῦ] νεσ, 856. Τηδί υἱγοὶηδ Βῃοι ἃ Βρϑαᾷκ, 
τἢὩ6 Αροϑβι]α ἀϊά ποῖ ([ σοποοῖνθ) σοηίθιρίαίθ {Π6 
ΡΟΒ58: 11 : δηά, ᾿ηἀ664, σοπδι δγηρ {Π6 ουϑίομῃβ οὗ 
ατοοςοσ, δηά ἤον 51π0]1Ο]18}}7 πιηδυγ θα ἔδιηδ! 65 ΤΟ ΓΘ 
Βοουἀ6α,Ἐ 1ὐ 15 ργοόρδθὶα {Παὺ ἐλεν ἀϊά ποῖ οἤβή 
αἰζοηά {Π6 ΡυὉ]16 4886: } 0168. 

ΒΥ σιγάτωσαν 18 τηαδηΐ ““ ἰοῦ {Πδῖ ΚΘΟΘΡ 8:16 ῆς6 
ΔΙ οροίπον," ποῦ ΟὨΪΥ τγοΐγαϊηϊηρ ἔγοιῃ ἐδαοἠῖηρ, Ὀὺΐ 

ἘΞ ΤΟ πχοβῖ ΤΟΙΠΔΓΚΑΌΪῈ ρῥγοοῖ, ἴ τϑιλθζη θεν, οὗ (8 18 'ἴη Ευτὶρ. 
Ῥμοη. 8, 8. ᾽Επεί σε μήτηρ παρθενῶνας ἐκλιπεῖν Μεθῆκε, Στράτευμ᾽ 
ἰδεῖν ᾿Αργεῖον ἱκεσίαισι σαῖς, Ἐπίσχες, ὡς ἂν προὐξερευνήσω στίβον, 
Μὴ τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάξεται, κἀμοὶ μὲν ἔλθῃ φαῦλος, ὡς 
δούλῳ, ψόγος, Σοὶ δ᾽, ὡς ἀνάσσῃ" 80 8180 ϑγηεδ. 105 ἢ. μέαν γὰρ 
ἀρετὴ» ἴΟσιρις ᾧετο γυναικὸς εἶναι τὸ μηδὲ τὸ σῶμα αὑτῆς μητὲ τοῦ- 
νομα διαβῆναι πὴν αὔλιον. Τπιογά. 2, 44., μετα Ῥεγίο]εβ νυπὰβ 
ὉΡ 811 {παῖ 6 Π88 βαϊὰ οὴ τι 8 δυδ)οοῖ τὶ [56 ΤΟΙ ον ηρ; τηαχίμ : 
τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως μὴ χείροσι γενέσθαι, ὑμῖν μεγάλη ἡ 
δόξα, καὶ ἧς ἂν ἐπ᾽ ἐλάχιστον ἀρετῆς περὶ ἣ ψόγον ἐν τοῖς ἄρσεσε 
κλέος ἦ᾽ νν ΐ ον ραϑδαρε 866 1η8 ἱπλϊταϊε ὈὉγ ΡΙυΐ. ὦ, Φ20. ὅλως περὶ 
γυναικείας φύσεως παρὰ τοῖς ἐξώλογον εἶναι οὐδένα δεῖ... 
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ἰηίοττορδίηρ, ἴΠ6 ἔογπιοῦ οὐ σψῃϊοῆ 15 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἴοτ- 
νιἀάφη 1π {Π18 νεγβο, δηὰ {ἢ Ἰδίξον ἐπι γο ῖν 1η τῆς 
Ὠοχί. ϑοδοείίρ. ἢδ5 βῆονῃ (δδί διποηρ ἴδ6 «608 κὶ 
ὙΔ5 δΓΙΟΙΙΥ ἰογθίἀθη ἴοὸγ ἃ ψοιδη δνϑῆ ἴο 88 
40 65{10η8.Ἐ 

84. οὐ γὰρ ἐπιτέτραπται. 
Μεοιίη. γεμάσεγε, “΄ ἰϊ παῖ οἱ Ὀδδη ρεγηἰε." Βαὲ (μὲπ, τποσρὴ 

ἐξ πᾶν δρρδᾶγ ἃ τΏογε ἜἽχδοῖ, ἰβ, ἰῃ ἴβεϊ, ἃ 1.986 ἐπί ξο! νογαεῖοα {ἢ 
ΟἿΣ οοιμτοξ ΟΒ6 “8 βοῖ ρμεξαιμίε." Α ΤΥδηοίαϊος οὗ {βε δεν 
Τοείδιηεωι οιἱροϊ ποῖ ἴο πᾶνε Ὀδεη ἱζηοίδοῖ οὗ 80 σοιπιοῦ δὴ μδϊοει 
8ὲ (Πδἱὶ Ὀγ ννῃίΐοῃ (δβροοίδ! !ν ἰὼ οοιητηδπαϊη ) ἴ{ἰπε ργεϊεγίτα μαϑεῖτε 5 
566 [οΣ (ἴα μγεδεηῖ ἰδη86 'ῃ ἰἴδ ἰηἀοῆηϊ!α ϑεῆϑθ. Αϑ ἴω ἴδε γεδάϊηρ' 
ἐπιτρέπεται, δάορίοὐ Ὁγ Ῥεᾶξος, δοά δρργονεὰ Ὀγ οἰβοσα, ἱξ ἰ8 ἃ ἴβέγε 

ΤΒ6 νυοσὰϑ οὗ γὰρ ἐπιτέτραπται αὐταῖς λαλεῖν ἃτα, ἴ {π’ηϊς, τηεδπὶ 
ἴο γον ἐχρ δίῃ {Π6 Αμοβὶ!ε᾽ 8 πιεδηΐηρ ἰὼ ἴδ ργεσεϊηρ, νγογάς ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις σιγέτωσαν. ἔδτε, ἢοννονοσ, οὔῦ τούεγη (οπιερδηϊδ- 
ἴοτ δἴασί τηδὴγ αἰδῆίουια58. Τίιο αυδοϊΐοη ἰ5, ἀγα ννὰὲ ἴο υμετϑι δηθὰ 
Ὀγ {π6ϑεὲ ὑγογὰδ {πὶ τς Αροϑῖ}6 νυ πο  γ [υτυϊάθ ἰδεῖ ἴο βρεδῖὶς δἱ δ] 
ἧὴὼ (Π6 ςοηρτεχαϊίοη. ΜΔΩΥ τηούετῃ (υμπηηγεηϊδίοτβ, 85 Οὐτοῖ., 
Ιεἶκο, οάάν., ανὰ Βοπδου, εἰἰηἰς ᾿ς ἀοεϑ; δηὰ ἴο σεοοηςῖϊα (ἢϊ9 
Ργο ἢ νυ ἢ {Π6 δοαπηῖηςς ρεγηιίβδοίοη δὲ 11, ὅ, εἴ δεη4ᾳ. ὅου ἴδε 
Ῥοιθω προφητεύειν καὶ π εσθαι, ἰὶ ἰδ διιρροδοιὶ ὃν ἴποδε Οουν- 
πιδηϊδίογν, ἰδὲ (ΠΕΥ πεῖς κεν αν ἴο δρεαϊς οὔἷγ Ἡἤε ἴπεν ᾿ϑ Ὧ0 
δυρμεγηδλίυτα! ἱπρυεε ἀπά Ὠἰτίης τανεϊαϊίοῦ. Βαϊ (45 Μδοίῃ. }υδι}γ 
Γελδγί8) (Π6 Ἀροδί!α δὲ Ὀδδη 8]}} δ οῃρ βρεακίῃρ οὗ ἱπερίγεα ἱεαεῖ- 

Ἔ 80 Βδιγη αν σγαῦδα δεςῖ. 9. ἴοϊ. 04, 4. Μαίγοηδ αηιιεεάδοι 
ἑπιοττοχανὶι Εἰ. ΕἸεδογεαὶ : Οὐὧὖν ᾿ϑγβοὶ τε, χυὶ οἶγοα απ ἴδηται 
γἱτα τ ρδοςζδίυ τ συπηπϊδογυπηῖ, (Γὶ ρ οὶ πογῖς ραηϊτὶ δαὶ ἡ Βδὺ- 
Ὀΐηιδ τεδροπαάϊ : Μυ]ΐογαβ ἢ δὶ} δεῖγε ἀθῦεηϊ ἢἰ8] οοἰυ. Εχοά. 85, 
45, Ἀἰ. ΕἸΐεδοῦ : Οοπιυγδηίυν ροίΐυδνεγθα 1δρὶδ, αύδρο του] οεῖθει9 
τγδάἀδηίυγ, 

δοδοείίρ;. ργοσθεβ ἰὸ Ἰηΐυγηι 0186 ἴμδί ἰο 6 δοοοΐβ οὗ ἴμε Ἀδῦ- 
᾿ΐηδ {ΠΕ ττετα αὐνεἰεὰ, γεῖ ΟὨΪΥ ἴο ἦδατ, αηὰ ἢοϊ ἴο ρΡγορουπὰ 
ᾳυεοιίοηδ. 8εε ἢογ. Ηεῦ. οὐ υκε 4, 46. ἰ ννῶβ 8]50 ἔοσγυϊάεη 
Ὀγ [6 Βαὺυδθίηδ ἔος τνοβε ἴ0 ἴδκε ἴῃ ἰεδὰ ἰῇ τὰ δἰηρσίην οὗ ἴπῈ 
δγμαρομυε. ᾿ 

ΤΗΐθ ψτ85 αὐἱΐα ΔρΤΓΘΘΔὮΪα ἴο 6 οσυβίοταβ οὗ (6 αγεεζε 8150, ἰῷ 11- 
Ἰυδιγαϊίου οὗ νοεῖ ατοῖ. αηὰ ν᾽ εῖδ. δἀάυοα υσλογοῦϑ ΟἸΔ581ς8] οἷτ- 
τος, ἴἴπ τ᾿ποεῖ ἱπιροτίδηϊ οὗ ψι;ἱο ἃγὸ ἴΠε86. Ρίδαυϊ. Βυὰ. 4, 4,70. 
Ταείϊα ὈοΩδ ᾿δὶ τ ΠΥ δερεῦ αὐδλ ἰοηιεη8. γδϊεσ. Μαχ. 8, 8. 
υἱὰ ἔξηλῖ πα οἰ οοπείοης ἢ ϑὲ ραίγ3 τὴο06 δεγνείυσ, ἢἰ ἢ}. Εασγὶρ. 
τοδὰ 649. γλώσσης δὲ σίγὴν, ὄμμα δ' ἥσνχον πόσει παρεῖχον. 

δορὶ. Α). 4294. ύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει. 2Ἔβοιμγ!. ὃ. Ο. 
Ὑμεῦ. 938. ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστι --- σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾷν, καὶ καλᾶς ἔμ- 
τλεὸον ἡσυχίας. Τῆς δεηςἰπγδης οὗἩ δορῇος]θ8 νγὰ8 ᾿τηϊδιοα Ὀγ Ὠδ- 
Σηοοτίῖ. 40. δῖοῦ. κόσμος ὀλιγομνθίῃ γυναιξὶ. 5566 αἰὁ0 Ρίυς. Νιιὰ. 
Ῥ. 77. εἰϊοὰ Ὀγ Εἰδῃογ. 
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ὃ 8 απ τγδαοβίης, δηὰ, δεν αἰγθοιίοιδ ἴογ (86 ογάθεὶν Ἔχογοῖθε οὗ 
ἴμεες οἰ δ, ϑυυ)οϊ θ {Π8 οὐδ γεβρθοίΐηρ ἴῃ6 ὑνοβθη : [Π6 ὑγο  !δὶ- 
ἴσου, ἰΠοΓεΐοσα, δίδηάϊηρ ἐπ τἢἷ8 ΠΟ ΘΟ, ΟΏ, 1Π]Ρ}168 παῖ [ἢ 6 Οογίη- 
ἘΔ οι ΕΓΘ ποῖ ἴο ΓΑΥ δῃὰ ργοόρἤεβυΥ ἴῃ ἴῃς ΟΠΓΟΝ 85 
ζεβοθθίθ, ΟἹ ργείδηοε οἵ δαΐῃρ; ᾿ἱπϑρίγεα δηά τη80]6 (0 τεδίσαϊη [ἢ 6᾽ 
ταί οη8 οὗ {6 ρίτιῖ." Βαβίθβϑ ᾿(αἀβ 'ε) [6 γεαβϑοὴβ πηδθηϊτοποα 
Ὀγ ἴῃς Αροδί]α βδῆον ταὶ 16 ὑγο δἰ ἰοη ννὰ5 δΌβοϊαῖθ δηὰ ρϑηθγαὶ. 
ΟὨὨγίδιὶ μδα ποῖ ρεγτηϊ τε ννοσηθη ἴο βρεοδὶς ἰὴ 1ῃ6 ΟΠ ΓΟ ἢ 48 ἰθδο 8 
οὔ (86 πηεῇ ; ῃϑῖῖθμον πδὰ ἴ.6 ἰανν οὗ Μομεβ ρεγιηϊτίοα {μαι ; ἔον ἰξ 
ςοχβδη δα πο (0 ὃδ ἰῃ διδ)θοῖίομ ἴο ἴπΠ6 θῇ. Ηδ ρμ]διη)ν (6}}8 
τῆθυ ἴδδῖ ννῆδίανο ἰηϑρί γαῖ ο 8 οὗ (Π ϑρὶγῖς {ΠΟῪ πιὶρῆς Ὀ6 ἕλνουγοῦ 
νἱἢ, ὯῸ ἱμϑρίγαϊίοη τγὰ8 ρίνθη ἤθη ἔοσ {π6 ριιγροβα οὗ βῃδὈ] ἢ» 
τὨοιῃ (0 ἴδδοὶ ριὈ]]οἷγ, οΥ ἴο Ἰοδὰ {Π6 ἀενοίίοη οὗ 6 ΟΠυΓΟἢ." Ἀγ. 
Μδςίκη. ξυγίμον ἀγρυδβ, [παὶ (Πα Αροϑῖ]α ἀϊ4 ποῖ ργο δίς (ἢ υγοπηθη. 
ἔγοιλ βρϑακίηρ; ἰὴ τῃ6 ΟἸυτο, ἰη οἰ. 11., θδοδιιδ6 ἢΐ8 8016 Οδ)δοῖ {πο γα 
νν88 ἴο οογγεοῖ {6 αὔυβε οὗ (πεῖν οβήοϊαιἑ πρ ἢ ἴΠ6 Ὠδδα ὑποο- 
γνογοά, γοϑουνίηρ ἢ8 σογγεοϊΐοη οὗ [ἢ οἴ ΘΓ ἀΌυ96 ἴο {18 ῃΙαοθ. Αηά 
80 ὃν. νῦγ. Απηή, ἰπ [6 βαγὴβ νίενν, Οἰἤθσδ τηδἰ πίδίη, ἰπαΐ (8 
«Δροϑίϊα, ἴῃ οἢ. 11.» ΟὨΪΥ ἱηϊοηάθα ἴο 840 ον (ἢ6 ννυογγθη βῃου)ά. 
ΔΡΘΆΪ, ἐγ ἐκδν δροῖε αἱ αἰϊ, Ὀνῖ λεγε δΟβοϊ ον ἰο ῥονδίά. Βυϊ (48 
Ἰοοαάνγ. τοιμαγκ8) τνα οδῃ ΠΆΡΪΥ δυρροβα ἰμαΐῖ 1(ἢὴ6 Δροβί]α νγου]ά. 
εἐευαῖς δηἀ δά)υδὶ [Ππ| οἰγοιπδέαποος οὗ ἀυΐϊηρ; 8ῃ υπ]αννλ] δοίΐοῃ, 
δηὰά (ἴο υδ6 ἴῃς τγογὰβ οὗ Μυ. 51846) 80 ΔΓ δχροβϑὲ πἰτβεὶῇ ἴἰο τἢ8 
ἐἰδηρον οὗ Ὀδεϊηρ᾽ τηϊδυιπάεγβίοοά, 85 ἴο οοηάδιηη ἴΠ6 πιαππέγ οὗ ἀοΐῃρ; 
ννῆαῖ τυαϑ υγοπῷ, νἰζμουῖ οἰνίηρ, αἱ (6 ϑϑῖηβ (ἴπγ6, ἴῃ 5] ρ::} ι6βὲ 
λη[ἐπιαιίοη οὗὨ 118 ἱπιργοργίοίγ. ἡ ὕροῃ {π6 ννβοΐθ, (88 ἔᾺΓ 88 ἴ οδῃ 
ῬΓδϑυσῃβ ἴο ρῬΙοπὺπούῃοα ΟὨ 80 ῃἶοα δηὰ ἰηίτγοαϊα ἃ 4ιιθβιϊ ἢ), 1ΐ δρ- 
ῬΘΔΓΘ ἴο ῃη6 (Ππδῖ τἢ6 βαἶσο, ΟΥ εχοορίϊοπ, Ῥτορουπάοα Ὀγ ατοῖ,, οοἶο, 
δηὰ οΟἰἤοΥδ, 8 ἴοο γοβηρά δηὰ ἴοο ᾿ἰπϊοὰ ; δηά, Ὀεδβἰ65, ἰθανθ8 ἃ πὶ 
ορβηΐηρ; ἴο οἴ πεὺ οὐ] θεῖ! Οἢ8 δηὰ ἐϊβῆοι τἰε8. Απὰ ἰἢαϊ (6 Αροβί]8 
γνου]α, δἵ ὁπ ἴἰτηβ, ἱπά γον ραρηλ παῖ δ ἀποίθεν μ6 δὐβο]ΐοὶν 
ἔογυϊά8, ποι πῖηρ Ὀὰϊ ποοββϑιίυ δῃοι]ά ἰηάτιοα πηθ ἰο δάπιῖ. Βαϊ ΠοΥΘ 

, ἴδογα 18 Ὠθη6. Οὐ Ἰοραγῃεὰ οουηίγγτηθη ἤδνα ἢοΐ Θηουρἢ δἰ οὰ 
ἴο 16 6086 οὗ λαλεῖν, ννίοἢ, ἴῃ (6 Νονν Τοβίδιηδηΐ, δἰ αγοϑῖ ἰΏνα- 
ΣΙΔΌΪΥ δἰ σηΗε8, ηοῖ ἰο Φρεαΐς, Ὀαῖ το ἑαίίς, ἀἰϑοοῦγθο, δηκὶ ἐεαεῦ. 866 
86 πυιηεγοι8 Ἵχϑιηρ[εθβ δαἀἀιιοεὰ Ὀγ 50ἢ]. [,6χ. ὴ ν. ὃ 19, [ἢ ογάϑγ, 
(Πογεῖογα, ἴο σεοοηοῖϊα ἴΠ6 ἴννο ρββϑδᾶρθθ οὗὨ (Π6 ΔΙροβί!β, νγεὲ ἤανα 
ΟΩΪΥ ἴο δύρροθο ἴδ, ἴῃ [ἢ6 ἔογιῃθν, ἢ6 6808 [δῖ βογί οὗἁἨἮ ὈγδΥΟΓ 
δηὰ προφητεία ἴΠπ|δῖ δου! ἠοῖ ἰεαά τΠ6 ἀδνοί: Οη8 οὗ [Π6 οοηρτορα- 
Ὥοη. ϑΘυΓοὶν τι6 προσεύχεσθαι ΤΩΔΥ ἴποῖα ὙΕΙῪ νγ6}} ἀθηοίβ ΟἿΪΥ 
)οἱπὶπρ ἴῃ ΡΓΑΥΟΓ ; μοῖ ἰακίηρ {Π6 Ἰεδᾷ ἴῃ ἰἴ: τοι 1688 ἀγα νν6 σομ- 
ΡΕ Ιοά, τὰ Μγ, 5]. άθ, ἴο βιρροβε ἱπδβρίγοα ῬγΆΥΟΥ : δῃηὰ προφητεύ- 
εσθαι ΤΆ Υ 6 υησεγϑβίοοα οὗ {Π6 τϑοϊϊατίοη οὗ σεγίαίη 9ρ᾽γἰ 8] Βοηρϑ, 
(Βεί ΠῈΣ. ἰῃ τελαϊΐηρ;, ΟΥ Ἔχ ΘΙ ΡΟΓΔΏΘΟΙΙ5]Υ,) ΟΥ̓ {Π|6 Τεδα ηρ' οὗ ἀενο- 
«(ἰοηὰ] δηὰ οαϊξγίηρ σοτηροθίιϊοηθ ἰῇ Ργοβα; οἡ δἰ} ψυῃο ἢ 1 ἢδνα 
ἰγοδιοὰ ἴῃ [6 ποίβ οη 1], ὅ. Νονν ἐλὶς ννου]ά ηοΐ Ὀ6 8δὴγ ν]οϊαῖ: οὨ 
οὗ ἴα ογάογ οὔ ἴδε Αροϑίϊθ, ἔον (ἢ6 ννοχηδη ὑποτάσσεσθαι, ἴο Ὀ6 ἴῃ 
Βυδοτγαϊπαίίοῃ, 

Με. 851446 νψουϊὰ τείηονα ἢ αἰ ΠΟΥ ΟΥ̓ διιρροβίηρ; (Παΐ, ἴῃ {Π6 
111 ΟΒαρίον, τῆ Αροβίΐθ ΟὨΪΥῪ δἰ υιάθθ ἴο 88} 16 Γ ΟἹ "2016 μεϊναία 
4556} 0168, ἴῃ ν] ἢ (Π6 ννοθηῃ ννδῖθ ρογιῃϊ τε (0 ὄχογοῖθα ταῖν 
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εἶδιο, κατ (οὶ (μο ἀχρεεδεόθω ἰῃ νέες. 16. οὗ {ἰπκὶ εὐδρίεν μα 
Ὡοῖ ΗΔ ἐπι ἐαρίαηαιίοαν ἴον, ὃψ οαγίὶηρ' ““ ἐλε οὐανεβαι οἱ Ὀοὲ 
βανα ποὶ (Ὠο οσυβίοιη," τ.6 Δροοὶδ ὦθεθ ποῖ ὩξΟΆΘΘΑΓΙΪ ἰδοοῦπε οἱ 
Ὡἱδὲ 'νϑὸ ἄορ ἐκ ἐλε (Ἀἠμτεὶ, θεσλῦεα [886 ΟΠ ΓΟ, (ἰ.ε. τ8ε ἐοεὶ 
οἵ (πυοιϊδρο) μοά ζιτίοάϊοιίοιν οὗ πορδιίεσα νεϊε βοῦς {56 να} }5 οἵδ βο- 
ΒΕΓΑΙ δοοεϊω υἱγ, δ υνεὶδ δ τὶν ϑΐη." 1 στυαοὶ {παι ἰ( ἀθεδ Βοὶ [ογθ 
ἐξ, θὰ 186 οοη)εοΐυγε ἐἰδε} ἰδ 80 εν 68}}γ ἃ σταὶς αἱεέππι, δρὰ “ παρὰ 
ἔων 186 πορος," {πδὶ ἰϊ σδηποῖ Βὸ δόει δ. ΝΙΑΥ ἰξ 19 οοηι γι χι αἱ 
Ὀγ ἴπ ἀΐτεεῖ νοεδ οἔεδε Αροδι!α, εἰποο, δἴξες δηϊποβανεγίΩ οὐ τὰ 
ἴδιο δϑωδε οὗ ἰδ νοιθγεη ὑγαγίηρ τἱιβουῖ νοὶ ]β, ̓ν6 βαγδ : τοῦτο οἷς 
ἐπαινῶ, ὅτι οὐκ εἷς τὸ κρείττον, ἀλλ᾽ εἰε τὸ ἧττον σννέρχεσθε. Λεὲ 
ἐμαὶ ὉΥ συνέρχεσθε ἰδ τρεδπὶ ὑκόἑὲς πογϑῃίρ, ͵5 μ)αίῃ ἔγομι πδὶ ἰδἊ 
Ἀροοῖϊε ργοοεεάβ ἴο δὲ οὗ τς αηεὶ {πὸ Επεβαγίεί. [πύρα 
ἔνοτε ἰδ πὸ ἱπείδποε οὗ συνέρχεσθαι ενεῖ Ὀεΐπρ' Ὁεεὰ ἰη ἴδε Ν. ἵ. 
οἴ ρυϊσαίο ρβγδγοῦ τηδείίὩρ 8. 

Νονν 18 Ογεεῖ (οιοεωίδίοεα ἀο ποὶ ἰουο ΒΒ οὐ {δε δϑονε (85. 
οὐἱν; δυϊ οἴνου οὐ ἀεηι}ν δυρροθα {πδὶ ἴδε Αροσῖϊε Βεσε ἰηϊεμὰβ δὴ 
δὑδοϊυίο εἰἰεσηοε. Ηδὰ {πε οἰ βου γ᾽ Ὀδεπ δἰαγιδὰ, {67 νου] μο- 
υαθὶγ ανο γεηιονοὰ ἰΐ ἰὼ 186 τοθππεῦ ρτοροδοῦ ὃὉγ εἰν δοὰ Μοεῖ, 
ΒΘιοἾγ, [παῖ ἐμε Δροοίὶε ἀν βοῖ μεοϊιέεε ἔνα τροσοεῶ ἔΣῸδ δρεδικίας 
ἰῃ τι ΟἸμιγοῦ, ἱπ οἢ. 11., Ὀεσαυδε μἷδ δοῖα οὔγοςς ἴδεῖε Μ»ὦὲϑ ἰ0 αὐ- 
Τεοῖ 186 δῦυξε οὗ ἰἰνεὶν οἰδοίδιίηρ νυ τπ6 δεδὰ υϑοονεγεά, γεβεῖνίδε 
λ)16 οοττοοιίοη οὗ {86 οἰ εσ δνυϑε ἴο (μῖ5 ρίδος." ῬἩγΒεί μεν δὲς "7. 
μοι μαοΐο, οὐ {πὶ δεῖ 1 πᾶτε δὔοντε δόοριε, τὺ εϑεσνε ἴδ μίθ. 
ἔεγεποε, {86 τεϑεσ ν}}} ἀεοίάδ ἔοε ἰκηβεῖ τ. 

Ιὼ να τνοστδ καθὼς ὁ νόμοε ἴδετε τνγᾶϑ Ὠ0 ποεὲ ἴοσ Κύβυδε (0 γλῖὲ 
ΒῺΥ ἀπο γ. [τ ἰδ (86 (Ἤγγβ. δὰ δἰ ποδὶ 4}} Οοωιεηεηίδίοἵβ εἴὲ 
δρτοοὰ) δὴ δἰυδίου ἴο 8 ογὰβ οὔ ὅεω. 8, 16., ““ ἀιὰ Πὲγ ὑεῖ 
δ[)8}} ὕ6 ἱῃ δυδοσαϊπδιίοη ἴο μεε ξυοθαινὶ." ΟὨγγϑοσὶ. οὔφεγτοο {μὶ 
δι ὺυ]εοιίοη ἐμπερέδεν εὐϊοδος )᾽ γεῖ, 1 χλυιδῖ σοιιατκ, ποὶ δϑδο]υῖο διβῆοε, 
Ὀυϊ δὴ αὐδοιδἰπίηρ ἔγοιῃ αἀἰϊδοουγθα νυ ῃῖςο ἢ σδγγίεϑ υυἱτἢ ἰἴ δὴγ ἰδίῃ 
ἱτηρεγδῖϊνο, οἵ αἰοϊδίοσυ. 

85. εἰ δὲ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἕο. Τ]8 18 πιραηὶ [0 
δχοϊυάδ {Π6 ργείθηςβ οἵ βρεακίηρ [Ὁγ (ἢ 8 ρύυγροβε οἷ 
ἰηἰοτγορδίίοη. ““Νὼὺ (β88γ8 {Π6 Αροβιῖθ) [εἰ ἰδεα 
αϑὶς 161 Γ οσῃ ΒυΒΌΔη 48 ΔῺΥ δυο) αιιοϑίϊ ἢ δ [οῖῃθ 
([ 18, 1 88ν, ἑογυι 460) ; ἥον 'ὲ ἰδ ἰηάδοογοιιδ ἴογ 3 
ΨΟΙηΔη,᾽ ὅτα., 1. 6. 15 Ὁπδιι 406 ἔο {πΠ6 ουπκίοπι οἵ ἴδε 
ΟΠ], οὐ πρέπει. 866 11, 6. σοπιραγοά ΙΓ νεῖ. 19. 

86. Το 6 τϑᾶβϑοιὶ ἀδθάμυςρα ἔγοπι ομσέοπι [δε 
ΑΡροβιῖί8 βυῦ)ο! 8 δηοίμεγ ἀδάυςσοα ἔτγοιῃ ἕἔλεί, ἰμδὶ 
1η6 (ΓΙ Πδη8 ἤᾶνθ ὯῸ ῬΓΙΟΓΗΥ͂ ΟΥ̓ σοηνογβίοη ἴο 
Ὀἰοδα, οὐ ΔΩΥ 8:10 ἢ 50} ΘΓ ΟΓΙ ΕΥ̓ ον γ οὐμογ ΟΠ ιγοίεβ 
88 8ῃουϊά γίνε ἰΠδ ἃ ργίν!ορε. ἴο ἀδνίαϊα ἔγου {{Ὸ 
Βθηοτγαὶ ργδοίίςθ. 

Τη6 νογάβ οὗ (8 γεσβα βανα (1 (δίῃ Κ) γοϑίδιοηοι 
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[ο (6 ψἢο]6 οὐὗἨ ναί ὑγσδηΐξ θοΐοτθ ἴθ (ἢ6 νὺ ΡΓ6- 
σοαίηρ ΟΠαρίοτβ, δηα 1Π6 ΑΡροβίϊθ 866 Πὶ8 ἤθσα᾿ ἴο 8ῆ- 
{ἰοἱραΐθ δὴ οδ]θοϊϊοη. 44Π| (οιηιηδῃίδίοτβ, ᾿ηἀοοά, 
δηςθηΐ δηἀ τπηοάρτγη, τοίδγ {Π656 ψογ8 80 6}Υ 1ο ψἢδὲ 
[48 7.8 ρῥγασδάθα :Ὲ θὰ 1 ἀουδὲ ηοΐ ψῆδὲ 18 ἤδΓθ 
8814 νγὰβ τηεδηΐ ἴο Ὀ6 Δρρ]ϊ16ἀ ἰο 81} (086 Γαβρϑοῖβ ἴῃ 
ὙΠ σἢ {Π6 (ΟΟΥΠ ΠΔῺ8 [)6]4 ργδοίϊςθβ ἀϊἔδγθηΐς ἔγομι 
{ποβ6 οὗ (86 οἴμβογ Ὁ μβυγοθθβ, τ ΠΟ ἢ ἰγγορυ γι 68 (ἢ 8 
ΑΡοϑβε16᾽8 δα πηοη  ἴοη8 ΟΓΘ τηθδηϊ ἴ0 ΓΟρΓο88. ϑ66 
[η6 Ὠοίδ6 οἢ νϑγ. 88. 
ΟΠ ΨΘΓῪ δηςίοηίϊ ΤΠ οΓρσγείοσβ, ΒΟΥ ΕΓ, 566 ἴο 

αν ἰπουρσῆς δαί {Π6 ψογάβ αν πὸ γεΐδγθηςθ ἴο 
Ψ Πδΐ ᾿τηη αϊδίο Υ ῬΓΘΟΘά68Β; [ῸΓ, σΟΠΒΙ ἀθΓρ ΥΘΓ. 
84 ὃς 8δ. ἃ8 ρδγθῃ θοαὶ, ΠΟΥ πᾶνα ουΐ ἐδοι οι 
δηα ρῥἰδορα {ποι δὲ (π6 οῃὰ οὔ {π6 (ῃαρίοσ. Απάὰ 
80 ἴῃ ἴουγ οὗ [Π6 πιοδέ δοίης ΜΆ. δηα βανϑγδὶ υέγῷ 
ΘΑΓΪΥ Γ,αἰΐη ψογβϑίοηβ δηὰ Εδίβογβ, γῆο πᾶν Ὀδθθῆ 
[ο]οψεά Ὀγ Βεζὰ Εά. 8,4 ἃ δ., δηὰ ϑβιι]ογ, {ἢ68 
Ἰαίίογ οἵ ποῦ {ἢ Κ8 (ἢ 6 νουβ65 6 γ σι Θὴ δἴϊογ- 
γΔΓ5 ὈῪ (6 ΑΡροβίίβ, δῃηᾷ ραΐ ἴῃ [Π6 τπηᾶγρίῃ. ΤΠ]8, 
ὨονΟΝΘΓ, 18 ΝΘΓῪ ἱπ]ργοθά]6, δηα 1 τηιϑὲ πηαϊηίδίη 
{παι [Π6 ψογάβ ἢᾶνα γοίθγθηςθ ἰο {ἢ 6 Ἰγγαρ! αι 168 οὗ 
(η6 (ὐΓγΙ ΙΔ σοηρτΓγορϑίίοη ἰῇ Γαβροοῖ ἴἰο (6 Ψο- 
ΤΏ6η [οδοἢίηρ,, α5 τοοἰΐ α6 ἴῃ οὐδοῦ τοϑρϑοίϑ. 
18 τίσ γ οὐβογνθα Ὀγ δοιηϊογ, (Πδὺ (Π6 ἢ 15 ἔη- 

ἀἰνηπαπέϊς οὐ δεδίγαΐε; 4. ἀ. ““ 185. γουτβ [πΠ6 τποῖῃϑγ 
(Ἰυγοῦ 9 επί οὶ {(Π6 νοζὰ οἵ ἴ[Π6 [ογὰ ἴτοιω 
“ογυδϑαίοιῃ ὃ ΤΠΘγα βθοίη8 8ῃ δ᾽] ϑἰο ἰο 15. 9, 8. 
“«Ουἱ οἵ Ζίοῃ 584}} ροὸ ἕογίἢ (Π6 ἰανν, δηά 1Π6 ψνογὰ 
οὔ [6 Γιογὰ ἔτοπῃ «ΨΖ6γυβαίθη." δαα 4͵80 8. 81, 4. 

Κατήντησεν, ἀευεπὶέ, ρογυθπὶέ; 88 Αοίβ 96, 7. ; 
4. ἀ. ““Υε ἅγὰ οί {π6 ἢἤγβί ; γα 86 ΟὨΪΥ διηοηρ 8 
τοδῖ Ὠιθ.Γ οὗ ΟΠπυγοῖ 8, απὰ ἐπογοΐοσα τηυϑί βυῦ- 
τοὶΐ ἴο 1Π6 ουδβίουν οὗ [Π6 σοπογα γ, 88 ἃ τ βΒῃοι α 
βῖνα ὙΑΥ ἴἰο {Π6 Ψψῇο]6.᾽ (δες 1Ἰ)οάδάτγιαρεο᾽β Ῥάγα- 
ΡῬἢγα86.) [1 πηυδὲ οὔβογνα (πὲ (ἢ6 Δροβί!β 566 ῃ)8 [ο 
ἤανα δά ἴἢ νἱ εν Βοη6 θδοῆθιβ ὙΠῸ ὝΘΓΘ ΖΘδΙοιιβ 

τ Απὰ Μδοκη. τοδὶ δυϑυγϊγ (πὰ ονθῃ ἱρ ΠΟΥ Υ, ἃ8 ἀρροδι8 
ἔγοιῃ ὑμᾶς μόνον) δΌΡΡροθεδ ἔμβεῖη δἀάγεεδεά ἰο [6 τυοηπεη. 
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ἀείδηογ8 οὐ ἴῃ 686 ᾿γγορσυ δγι 168 : δη ἤθηςα δα 5ὺῦ- 
Ἰοἱπϑ εἰ τις δοκεῖ προφήτης, ὅτε. 

87. εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι, ἢ πνευματικὸς. Μοεῖ 
τηοάσγῃ (οπιηηοηϊδίοσα ἴα (Ππ6 δοκεῖ (ο ΡῈ εἰοσακέξν 
»Ῥίεοπασίδο. Βυῖ πουρῃ 1 ἄο ποί ἀθῆγ (ἰπαὶ ἴῃ οσα 
ἃΓ6 80) 6 ΘΧΔΙΏΡΪ68 οὗ (18 μδοηδβπὶ ἴῃ τ6 Νεν 
Τοεβίαμιοηΐϊ, γοῖ Δεγ6 ἰΐ 15 οί (1 {Π|η}Κὺ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰο 
Ταβογί ἴο ἃ Ῥυϊῃοι ρα δἱ 811} (π|65 ργεσδγίοιϑ. ὙΠΟΓῈ 
ΔΓ ἵν βρη σδίοηβ οὗ {Π6 ψοτγὰ, οἰἴπογ οὗἨ ἁ νῆϊςι 
11} ἤογα Ὀ6 δρρί!ο80]6 ; οὐ Ὀοϊἢ πᾶ ὑὕ6 δάπιρπηοά. 
Τῆυβ : ““ Πἔ δὴγ οὔβ γοίεξϑϑ Ὠίπηβ6} το Ὀ6 ἃ προφήτης, 
Βα γορυϊβα ἰο Ὀ6 ἃ Ῥγορπεῖ." ὅδε ἴῃ6 ποῖθ οἡ 7, 40. 
Πνευματικὸς 18 ΤΙ. ΠΥ ἀπάἀογβίοοά, ὃγ ΟἸγγυϑβοϑβῖ. δηά 
ὙΤΠεορἢγ]., οὗ οθ ο δη]ογοὰ βοιμθ οἴ δῦ βριγιτδὶ 
χάρισμα ὈδΒ᾽468 (ἢ 6 τ πορ χρῇ ὨΔΠΊΘΙΥ {Π6 λόγος γνώ- 
σεως. ὃ06 12,1. 

ἴη {π6 ψοτάβ8 ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι, ἄχς., 
{Π6Γ6 186. ἃ ΝνΟΓῪ σομμηοη Ηο]]θηΐδβαι ἴογ : “ ἰοΐ ἢ] πὶ 
Κηον {Πδῖ (ἢ 1] Ποῖ] Οἢ 8 1 5806 ἀγα ἴ 6 σΟΠ Δ} (5 
οὔ (δε [οτγὰ," Ὀγ ψ ῃ]οἢ να ἀγα ἢοΐ ἰο υπάογβίδηα 8ηγΥ 
δρεοὶαὶ ρτοοορίβ οὗ οὔγ [τὰ ψὮ6 οὐ δαγίῃ. [115 
ταθδηΐ ἴΠδὲ {Π 686 ἀϊγθοίοη8, σοῃςσογηΐηρ ογάσϑσγ, εὐιῇ- 
σΔΈΟΏ, ἀδοογαπ), ὅζο. ἅτ ΔρΊΓΘΟΔΌΪΕ ἰο [ἢ6 ᾿π]ης- 
[ἰἴοη8 δηὐ οἼοιημηδηᾶβ οὗ ἴῃ6 [ογτὰ. ὅο Κσϑιβε. 
ΜΒ οἷ 15 ΝΘΓΥ ἴτι6 88 [ᾺΓ 848 1 βρο68 ; δι [( δῃου]ά Ὀς6 
δαάεά, (Πδὲ {6 ἀϊγαοίίοηβ οἵ ὁὴβ ψγῆο 6ῃ)ογθα 80 
ῬΙΘΏΔΓΥ δὴ ἱπϑρίγαίοη 88 ἴῃ ῥγθαὶ Αροϑβίϊθ, ὠϊρἢς 
ΨΘΓῪ Μ6]}] Ὀ6 βδ1:ἀ ἴο Ὀ6 {Π6 σοιῃπηδηάϑ οἵ οὖν [ογὰ 
δι πη86 1 ἢ 

᾿Επιγινωσκέτω 15 τεπάετοὰ ὈΥ δοῆ]θαβ. αϊγεάξϊοεξ : 
δηὰ ὈΥ οΟἰθΓβ, οορηποδοαξ, κηοιυ. Βυΐ (ἢ}}18 Β6η86, 
τπουρῇ δβυρροτίεὰ ἫΝ 1ῃΠ6 ατοοῖκ (οπιιηδηίδίογβ, 18 
δΟΔΓΟΘΙΥ διρηϊβοδηΐ δηουρὶ,, 83η64 ποῖ ἀργθοδῦ]α ἴο 
{6 ἀγνοεῖ ἰο᾽ ον ἢ ρ, τυ 1{}} τ Ὠ1Οἢ ΤΠ ΘΓΘ ΒΘ 6 8 ἴο "6 δ 
ΔΏ(([6818. [ ργοίδγ, ὙΠ πιοϑῖ τηοάσγη (οιηπδηΐϊδ- 
ἰοτβ8, αφηποδοαΐ, Μ᾿ Ὠϊσ ἸΏνοῖνο8 δ88θηΐ δη δρργοθϑ- 
κίοη ; 4. ἀ. ““ [οἱ Ἰ᾿η δοκηον)θᾶρα δηὰᾶ γοσοῖνα [ἢ 686 
(Ὠΐηγρ8, 84 βιιοἢ ἰν6 οὐδ Δοκηον]εᾶρσα τ 6 θ6 δηἀυσὰ 
ἢ ἃ βριγιίυδὶ οἰι.᾽» 

88. εἰ δὲ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω, “ 1 Δ Οη6 ὃ6 Ἰρῃο- 
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ΤΏ," ΟΥΓ (45 (6 ΑΡροϑί16, 1 {Π1}Κ, ἱπίθπ 8 ὈῪ ἃ ρᾶγο- 
ποιηδϑδία ἔγοπὶ ἐπιγινωσκέτω) “ 1ἴ ΔΏΥ ΟἿΘ δ] ποῖ 
οἤοοβα ἴο δοκηονίθαρα ἐμθηὶ 848 βιιςἢ, 1δΐ ἢϊπὶ 40 80, 
6 πιὸ ἰϊοοθέ, 85μὸ ρογομίο." ΓΏι8 δῦ θιβ. Γοημἀθ ΓΒ 
“4 (8}} ἰηΐο αυδϑίϊοη," “8 Κα ἃ ἀουδέ οἵ;" δηά 8 
οἰΐε8 Ῥιδνογιη. : ἀγνοώ' σημαίνει δὲ τὸ καθόλου καὶ 
παντελώς μηδὲν εἰδέναι, οἷον ἀγνοεῖν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ 
ἀμφαγνοῶ τὸ ἐν τισὶν διστάϑω. ϑοηιθ, ἃ8 Βα6Ζᾶ, 566Κ 8 
ΤΌΓΙΠΟΓ πιοδηϊηρ ἴῃ εἰ δὲ ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω. Βαΐ 1 
ταί ̓  βθϑηη8᾽ ἰο 6 ἃ ρμορμίαγ' τηοὰθ οὗ δχργθββίοῃ, 
Δηα 15 68 [ηἰοΓργοῖθα 885 ἀρονθ.0 Αἀηὰ {}15 18 δοῃ- 
ἢγιηθά ὃν ΟΠῃγυβοβί., ΨηὴοῸ σοπΊραγοθ 1 (ογ. 2, 16. 
Αηά 80 ΙοςΚο, Ποι(άγ., δηά Μδοκη., ψῇῃϊςοὶ ἰαβὲ ρὰ- 
ΓΆΡΠΓΑΒ68ἴἢ}8: “ΓΙ ΔΏΥ ο6 ργοίθηά ποΐ ἴο ον {Π686 
ἀδοϊβίοηϑ, οὐ 681} (θη ἴῃ αιιαϑίίοη, 1 5}4}} ποί ἀ6- 
θαΐίθ ψ τ ἢϊΠ|, ΟΥ (Δ Κ6 Δὴγ ὈγΕΘΓ γου]6 ἴο σοη- 
νίηςα ἢϊηι οἡ [ἢ 15 ἰι644.᾽ Ηδ 1465, 1{ 15 τπουρπΐ, 
ἴο {Π6 ἔλα ἰθασῆθσ. Βυΐ ρϑγῇαρϑ {Π6γῸ νγἃ8 ΤΏΟΓΘ 
1ΠΔ ὁπὸ β06ἢ ; δῃά [ἢ τίς δῪ νϑυῪ Μ06}} Ὀθ6αγ {Π|81 
Θχίθηϑβινα 8686. 

89, 40. ΤΠ 686 νϑῦβθβ ἰΌσ, 85 1 σοῦ, ἴα Οὐάα 
ἴο (Π6 ψίοὶα ἀϊθβρυϊδίίοη ἴῃ {ἢ 6886. (ἢγερ σοἰεδτγαίθα 
οδαρίθοτβ, ψῃθγοίη [Π6 ΑΡροβί]θ 8:1π|5. ὉΡ 41 ἴῃ οὔθ 
σΟΙΏΡΓΘΠοηβῖνα αΙγθοίίοῃ. 

40. πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γενέσθω. 
Μδοκ. δά Ἰϑοάάγ. οὔβογνα [δέ “" {18 ραβδᾶρα Ἵσδηποῖ 
ἤν ΔΏΥ γοϊδίϊοη ἰο τ 68 Δα σθυ ΘΠ] Οἢ168, 8δη4 σδΔῃ- 
ποΐ, Ἔδχοθρί ὈΥ ἃ πλόγα δοσοιημπγοάδίίοῃ, δῃἀ ἃ ρϑυῖῖν 
οὗἩ γϑαβοῃίηρ, ὃ6 οχίθηδοά ἰο {ποι." Βαΐ ἰο {ἢ||8 1 
ΟΔΠ ΒοδγοοὶΥ δϑβθηΐ, Ὅὴ6 πάντα πιυϑί 80 γον ἢᾶνα 
Δ οϑροοίδὶ τοίθγσθηοα ἰο Ψψῆδὶ 88 6 θη 8814 1ῃ {ἢ 686. 
Ἰαϑὲ ἰἴγθα οπαρίοιβ, ἱπ σοι {Π6γ6 18 τηυσῇ {παῖ 
τοραγὰβ τἰΐθ8 δηά σογοιηοηΐθα. [{ 18 ρ]δίη (Πδἰ εὐσχη- 
μόνως 45 τοΐϑγθηςα ἰο {Π6 ἱπάἀθοογαπι σοπιηι6α δ 
16 Αρδρϑ, δηά ταῖ οὗ [ῃ6 ψοηθη ργαγίηρ ψίϊῃουΐ, 
ν 6115, ργαδοβίηρ, ἂπὰ βυοῇ οἴοῦ Ὀγθδ 68 οἵ ἀδοογυμῃ. 
ΤΙια κατὰ τάξιν, 'ἴ 18 ανΙάδηϊ, ΘΏΓΓΟΙΥ Γαβρθοίβ ἀἐ5- 
εἱρίϊπα ἴῃ τὴ6 ορβογνάποο οὗ γἰῖθβ δηὰ σΘΓΘΙΠΟΠΪ6Β ; 
ϑίησθ ἰδ [48 δβϑρθϑοὶδὶ γτορᾷγα ἴο {Π1}68 τοὶ] β ΓΔ [] 08 ἴῃ 
1π6 σοηρτοσαίίοη. ΤΠ6 τάξιν πηυβὲ πᾶνα γοίθγθηοθ 
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ἴο (86 τἰῖοβ νυν ον (θη ργαναι θὰ ἰὼ {86 (Ομβυτοῖ, 
ἱποϊυάίηρ τοϑ86 ἀϊγοοιίίοηβ νοῦ τὴ6 ΑΡροβίὶας τῖϑ 
(θη ἰβφυΐϊηρ, οὐ ταϊρίι δἴογναγάβ ἰϑβὺθ. [{ξ{ 15 πισέ, 
(Πογοίογθ, ΟΥ̓ 8 τἸογθ σοοονυποάαέξίοη οπέψ [δαὶ πὸ 
ἸΏΔΥ ΔΡΡΙΥ ἴῃ6 πογάβ ἴο ἔογῃιβ οἵ ὙΟΓΒΏΙΡ, δηᾶ ἴὸ 
θαοἸοδἰαβιιοδὶ ογάθγ δηὰ ἀἰϑοι ρθη. ἴὔὕροη {ἰ᾿6 ψΠοΐο, 
1 ἰ8 ον ἀθηο!γ ἰἢ6 ΑΡροβι θ᾿ β 1πἰθηζίοη (ῃαὲὶ (ἢ τιΐο3 
δΔηά ἰογηβ οἱ ΜΌΓΘΠΙΡ βῃουϊά Ὀ6 ἀδοογουβ, δῃηὰ {6 
τηἰηἰϑίγδί οἢ5 ογάθεϊνυ, {παὶ ἀυς διἰθηίίοη βῃου α 6 
ραβδία ἰο {π6 γι ϊθα οἵ (ἢ6 (Βυγοῇ, δηα βυθοτγάϊηδίίοη 
γιοϊἀοὰ ἴο τῃ86 δυιιῃογιι!65 οχογοϊβίηρ ἰἢ6 ΡΟΟΓ Ὠ6- 
ΟΟΆΘΘΑΓΥ ἴο [ἢ 6 δ φρῥῥν αρ ἡ " ΟΕ 1ῃ6. νν ᾿ 

Ευσχημόνως ὈΓΟΡΘΣΙΥ 5᾽Ζ1ῆ68 δεοοπιὶ 8566 τῆς 
Ὠοίο σον. “πὰ προ ψί ἄυς ἜΤ :᾽ 85 
ἧῃ Ηοπι. 18, 18.; δηα (18 ΨΠΠ τορσαγὰ ἰο Ποδῖ 6 Ώ5 
δὲ ὙΟΙΪ 48 ΟΠ γι βίίδπβ. ὅθ 14, Φ38.(. Απηᾷ 201] Τῆο85. 
4, Φ2. ἵνα περικατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω. ΤῊ] 
ἐμιρίϊεα ἃ ἀπὸ τοραγὰ ἴο 186 ουδίοπ!ϑ δηά 4658 οὗ 
ἀδοογυπι, οἵ ἰἀεοογιπ, (Π6 ἢ ργανδίθηι. δὅο ἜΤ 
Μασ. εὐσχήμων ὁ κόσμος καὶ πειθόμενος τοῖς νόμοις. Απὰ 
1Π186. 168. 8.}}} ἔαγίποσ σοηῆγηηθα Ὀγ (6 οἰαββίςαὶ 11 05- 
ἰτϑιοβ δαἀυςοά Ὀγ (86 ρῥῃ]]οορίςοαὶϊ (οπημηθηίδίοῦβ ; 
88 ΡΙοιη. πη. 4, 9, ὅ. ὁρῶντες ἐκεῖ μὲν τὸ τεταγμένον 
καὶ εὔσχημον καὶ εὔτακτον. ΡΙυΐ. Πγουγρ. Ρ. 68. Ἐ. 
εὐσχήμονος βίου, καὶ τεταγμένης πολιτείας. ΑτΙδι[1ὰ. 
ΡΙαῖ. 2. ν. 428, 4. οὐκοῦν τοῖς γε ᾿Αθηναίοις εὐσχημόνως 
ταῦτα ἑἐπράττετο' εἰ δὲ εὐσχημόνως, καὶ τεταγμένως εἰ 
δὲ τεταγμένως, καὶ κοσμέως. Ὠοάάκ. οἰΐε8 8 ςεΓγίδίῃ 
ἀιοξ οὗ 8 ΡΠ οβορίιογ οχδογίϊηρ θη ἰο σοηβίοσ {πὸ 
Θχϑοῖ ΟΥΔΟΓ δηά γοριϊαυ οὗ (6 ἢδανθην Ὀοάϊε5, 
{παι {ΠΟῪ ΠΥ 6 ηςα ΘΓ τὸ εὖ σ καὶ τὸ τετάγ- 
μενον. [6 ΘΧργαβϑίοῃ κατὰ τάξιν 15 ΡΓΟΡΘΙΙΥ ἃ. π|}}}- 
[ΆΓΥ ἴογῶ, γαῖ ἴ γοθ6Γ (0 ᾿ᾶνα τοδά ἰὲ δρρὶ!οὰ, 
ἴῃ (Π6 ργοίδῃθ τγιίθυβ, ἰο ἀϊδο ρ 6 δῃὰ [Ὅγπ}8 οὗ τϑ- 
᾿ἰσίοη. Απά 80 (οἵοβϑ8. 98, ὅ. βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν. 
ψψἤογα ϑοθίθυδ. 1 ἢ15 [,6χ. γἰρθγ Ἰηϊογργοίβ, “ νϑ8- 
ἰγϑ ογάϊηθιῃ ἴῃ αἰβροβι(ίοηα οἱ οὐβογνδίίομα εἰξυυπὶ 
ΘΟΟ] 5:48} ΟΟΓΌΠ,.᾿" 

ϑ8ε6. δῦ ἴἢ6 σοὶ] ]θης δηηοίδιίοη οὐ ΟΠ γγϑοβί., 
νὮο, (ἰπίοσ αἰἰ8) οὔδογνξδ : οὐδὲν οὐταις οἰκοδομεῖ, αἷς 
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εὔταξια, εἷς εἰρήνη, ὡς ἀγάπη, ὥσπερ οὖν καὶ τὰ ἐναντία 
διαλύει. 1 σαπηοῖ δυΐ {πϊηῖκ ἢ6 Παά ἴῃ πηϊηά ἃ 58|- 
ΤΩΙ Γ δηἀ νϑγΥ θΘδα 8] Βα ηπτηθηΐ οὗ ΡΙαίο ἀ6 Ιρρ. 
ΓΙ, 0. πᾶν μὲν οὖν ὅτι περ ἂν τάξεως καὶ νόμου μέτεχον ἐν 
πόλει γίγνεται, πάντα ἀγαθὰ ἀπεργάϑεται" τῶν δὲ ἀταίκ- 
των, ἢ τῶν κακῶς ταχθέντων, λυεῖ τὰ πολλὰ τῶν εὖ τε- 
ταγμένων ἄλλα ἕτερα. 

ἕ 

ΓΗΑΡ, Χν, 

γε 878 ἤονν οοχλε (Ο ἃ οπδρίεσ, δῦονα 8} οἴβασβ, ἰη θγεϑίρ; ἴο τις 
85 ΟΠ ο[ἰδηθ, δηὰ ἱπάδεά 88 ηηογέαί Ὀείηρ8, ννῆο ᾶνβ δὴ ἰηβίϊποιίνα 
Βουγοῦ οὗ ἀδαίῃ, δῃὰ δὴ δαῦδ!ν ἱπϑιϊηοϊῖνε ἰταργεβδίοῃ οὗ ἃ ξυΐϊυγα 
δίαϊε οὗ δχἰδίθησθ, ὑυ ΒΓ ΟΟΤ ΠΟΡρΘΒ δηὰ ἔδαγβ δΙγεδαυ ργθοθίβ ἰι8. 
τ 15 ὨῸ ΤΡΌΠΟΣ (πεγοίογο {παῖ (ἢ}8 σμαρίοῦ βῃου]ὰ ἤατα Ὀδοη παηά]οὰ 
Ὀγ Οοτηπηεηίαϊοτϑ ψυἱτἢ τῃαΐ διυ οι! οαΓα δηὰ οβρϑοΐδὶ αἰἰδηιΐοη ψἢϊςἢ, 
80 ἀϑερὶγ ἰῃίθγεβίϊηρ ἃ διιῦ)εοί τεαυΐγοθ. Ὑ),86}} μα8 {πε Ῥοεῖ βυπρ: 

“« Τῇῆδ δφοὺϊ ὈΠΘΆΡΥ ψὨδη ἀείδ!ηδα ἔγοωι ὨοιϊΏΘ, 
Ἐεδβίβ δηά ὄἽχραδ( ἴθβ οἢ ἃ ἰδ ἴο σοτηβ.ἕ" 

Οη ἴδιο ρῥίαῃ δηὰ αἰδβροβίτίοῃ οὗὨ {116 Α)»οβι]6 8 πγδίζον ἴῃ τ} 18 ῃγδ8- 
(ΕΣ ΟΠ δρῖεσ, [Π.6 ΓΕδάθΥ ΣΊΔΥ ΘΟΉΒ0}} τυ ἱἢ δἀνδηίαρα Ὠγ. Μδοκηῖρν 8 
Τηττοάιιοίογυ Γολαυκθ. 1 Κῆονν ποῖ δὴν οὔθ, ἤονανοσ, ννὴ0 ᾿δ8 
ἰγασθά {π6 μίδη υνἱτ 90 του οἢ Γερ] Αγ γ δηα Ἔχϑοίηββϑ ἃ8 ϑοῃοοίίρ,. 
ὙΏΟΒ6 ΔΩ  γ818 1 8}8}} ἕονν ἰᾺῪ ὈΘΙΌΓΕ ΠῚῪ ΓΟδ δ 8. 

“Ἶῃ (8 ἰγεδίϊβα οἡ [ἢ6 ἀοοσίγπα οὗ [6 γϑϑιγγεοίίοη οὗ {86 
ἀερά,Ἐ {πγεθ φιαβίΐοηβ ἃγὰ δοϊνεά, 1. ΒΘ ΠῸΡ ὑἤδγα ἰ8 ΔῺΥ ΓΕβυΓ- 
Τεοιΐοη οὗ ἴἢ6 ἀεβα ὃ νεσ. 1--ὃδ, 11. ἢ παῖ Ὀοαγ νν}}} τῃ6 
ἀεβα χίϑα δρδίῃ ὃ νεῖ, 835---51. ΠῚ. ηαῖ ν}}} Ὀεοοπγα οὗ ποβὰ 
νυ ῃοῖὰ ἴΠ6 ἀδγ οὗ [6 [,οπὶ ν"}} Πηὰ γοῖ αἰΐνα ὃ νϑὺ, 5] βη. 

Τῆδί (Πογὰ ἐδ ἃ γεβυγγεοιίΐοη, ἴπ6 Αροβίϊα ὕοί ἢ ργονεβ δηὰ 11}119» 
ἰγαΐεβ, Νοῦν Βα ργουεξβ ἰΐ ἴῃ ἴψο ψδγ8: [Ϊ. ΌγῪ ααἀάἀμοῖπῷ τϑαβοης 
ἐογίνοά 18. ἔγομμ ϑοσ ρία γε, νοσ. 1---4. ᾧ. ἔγοτῃ δυθ-ν [Π658868, να, ὅ 
“--οἸΦ. 11. ὧν φἠσιοὶπξ ἐδα αδεωταὶἐὶοα Ἡ ὨΪΟὮ ἃ ἀδη]8] οὗ (5 ΓΟΒῸΓ- 
Τοο(ΟῺ ἰηνοῖνοβ; δίηςα ἐδωδ 1. (ἢ γῖϑί Ὠϊ δ} ἔ νου] ἠοΐ ἰᾶνα γίβϑεῃ 
δραΐη, νεγ. 18, 4. Ηβ ἰβ ργθδοῃοὰ ἰῇ νϑΐῃ, διὰ ἱῃ νϑΐη 18 [δι (ἢ σὸ- 
Ῥοβεά ἴῃ μων, νοσ, 14. 3. Τα. Αροβίϊθβ ννοι]ὰ ὃὈς 886 νυϊϊἤϑββος, 
νοῦ, 15. 4. Το 1 οὗ ᾿ς ΟοΥ τ ἢ ϊδη8 του] Ὀδ νδίη, νϑσ. 16 δηὰ 
17. δ. ΑΙΙ (μ6 ἔα δὰ} ψῃοὺ Ἰανα ἀϊοά ἴῃ ΟὨγιδί, σουϊὰ 6 υὑπάος 
οοηδεπμηηδίίοη, νοῦ. 18. 6. Βοϊϊονογβ ἴῃ (ἢ γῖϑὶ νοι]Ἱὰ ὃ6 (6 τηρεῖ 
Σηΐϊβογαῦ]ο οὗ 4}1 τηθῆ, νοῦ. 19. 7. Βαρί:8π) ἴῸΓ (6 γοβυγγοοιίΐοη οὗ 
{Π6 ἀδβά νοι Ἱά ὃδ ναΐη, νϑσ. 929. 8. Τῇ. Δροβίϊθα δῃὰ οἵποῦς ΟἿ γὶβ- 
{1208 ὑνοιἹα δι δ 80 ΤΩΔΩΥ͂ Ρογβοου τ 08 ἴο 0 ΡΌΓΡΟΒΘ, νϑὺ, 830---8.92. 

Ης ἐϊωεσέταίος ἴ ὉΥ ρΑΥΪῪ οὗ γεδϑοηϊηρ,, νϑῦ. 9] δηὰ 42. 
ΤΠΟΓΟ 8, π]ογθουοῦ, ἰησογίο, Ὦγ Ῥγοϊερϑίθ, 8 ΔΏΒΥΥΟΙ ἴο 8ὴ οΟὗ- 

)7δοιίοη ἔγοπῃ βοπγα οὔ οὗ (πε δάνοσβαγίιεβ, ἴο ἴΠ6 ξ ]οννηρ ρυγροτῖ : 

4 ΤΊ οσοδβίοη οὗ νῃ οἷ νγὰβ (ἢδι οογίδϊ η ἤδ]86 ἴθδο θῖβ ΔΙΏΟΏΡ; 
{πὸ Οοσ πηι ΐδη8 οΔ] δὰ 1 ᾳιαϑίϊοη (Πδι ἀοοίγ 6, 866 νδγ. 1 ὦ. 
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“« ἴξ οὐ τα τεευττεοιΐοη οὗ ΟἸγίδὶ ἀερειάθφ (6 τεβυσγοοί(ου οἵ ἰδὲ 
ξαϊι πω], ἰϊ ἔοϊ οννα ἐππαῖ {ἶπα δι ἢ} πᾶνε Αἰγοδαγ γίβοη δραὶη." Βα 
16 Αροείϊα τερὶ!εβ, {πᾶὶ (μὲς οοποϊιιίοη, “ἐλαξ ἐδε τεσωστεοίϊοι 
νημεἰ λαῦο αἰγεσάψ ἰαάοη μίαςε, 18 ἴαϊοε ; τῃδὶ [ἴ ΟἾΪΥ (ΟἸ οντ5, ἰλαὶ ἐδε 
[αἰιπ[μὶ «λαὶϊ οεγίαἰκὶν τε υβαὶκπ;: ἴος ἴπαῖ ἴ86 αἰνίῃα οζγόεσ, ἀδ- 
δογυεὰ ἰῃ τοῦ. 43.--48, γεηυΐγοβ (Βαϊ (γίοὶ δῃου Ἱὰ γτγεζεάε, δινὶ (ὃς 
τειῖ ἰη {πον της ἔο ϊονν.᾿ἢ 

Κτγλιθο, ποντονογ, {Πἰπἶκ8 {πὶ 4}} (Πδῖ 15 ΠΟΓῈ δαλὰ ΠΙΑῪ τεῖγ νεῖ 
Ὀς γεάυςεά (ο ἐοο ἠεαάς, οὗ νεῖ {ΠπῸ ἥγεέ ονϊ ποθ {{|Δὶ ἃ ΓΕΒΌΙΤΟΟ- 
κἰοη οὗ 1Π6 ἀοδὰ ἰβ ἴο ὃε ἐχμεεῖοα, νοῦ. 1--35. : [6 δέον τέρεν 
ἴο να οὐλεοϊίοι το μαὰ δε γαϊρεὰ δροϊποὶ τ8:ὲ οοφοίβδι δϑὲ 
πητναγίε ἀοοιτὶθα οὗ δενρίυγε, τεσ. 536---δ7." 580. δἷβο ε:δ: 
“Ῥχρυΐυο ἰπ ἰὸς οΔρίϊε ἰΐὰ νεγβδίυγ, αἱ ργέπειπε ἐοδ, αυὶΐ τβογοππα 

Γονϊνίδοοσε ροδδὲ πορδηΐῖ, νἈΓ 8 ΔΓΡΌΣΩΘὨΓΙ8 86 ἰπηργο 
δεδυ τεάϊνὶνὶ ἐχειρίο, τείεϊϊαί ; 1---84. ἀεῖπαάε δυίΐστηι ἀυἰϊδηιθυς 
δοΓΌρυΐΪοθ δ δανογθασιὶδ ἰη)εοῖοθ ἐχδπιίμδϑί, δἰ πιυΐχυς ὧς Γαϊΐοσε εἰ 
τηρὰο τοϑυγγοοιὶ οηΐβ δοουγαιδ ἀϊερυίει, 8.5---58.᾿" 

ἴτ ἰδ μἱαίη, τπδὶ 186 Αροβί]ες πιεϑηβ (ἰδ 85 ἃ τε[υϊδίίοη οἵ ἴδε 
ορἰηΐοης οὗ δοπε ρεγϑοὴδ δἱ (ογϊπίδ, το ἀεηΐεὰ {ἢπῸ τοϑυτγγεσίίοη ; 
τουχὶν διζαϊηδσὶ τοὐοπε {18 τεϊιϊδίϊοη ἰδ πιδδηῖ ἴο ὃε ἰενεὶ!εά, τὰκ 
Οοπιπηοπίδϊογε Ἀγ ποῖ δριεε. ϑοίηδ ἰδίηἷς (ΠΟῪ νὑγοτα ᾿ραιίήεει: 
δηὰ ἔγουχ Αοίβ 18. 84. τε ΓᾺῪ ἰηίεσ ἰπαΐ ἰῃπ ἀοοϊγίης ἴῃ αηὐυοσίίοη 
ὙΓ85 ὉΥ {πΠ6 ὑἢ ἢ] οσορίνεγα δοοουηιεὰ 35 ἢοΐ τπογεὶγ υηΐξουπάοὐ, ἱπὶ 
Ἔνθ τγἰαϊοιΐουδ, δδ ἰηνοϊνιρ, υδγίουδ δυουγα το. Οὐ μοι οοηϊεπὰ 
{πδι {ΠΟ Υ πτεγὸ Ολνὶβέίαης, εἰμεν εω τὴ Ολγιεεϊσπε, τἶνο δὰ ΟΓΠΙΕΠ 
Ὀεεη δϑεποβ, ΟΥἹ ϑαάάμοθεξ. ΝΟΙ͂ ΔΓα ἴΠοΓε νυηιῖηρ; {Π|086 νγῦο τ ΐηῖ 
{ΠΟΥ γογε Οενέξίς Ολτιείΐανα; Ὑϊ ἢ ἰμχάεοα δεοτβ τογα ρτοῦθδῖο. 
ὙΝεγε σδη, 1 τπΐηκ, θς πὸ ἀουδέ Ὀυὲ {πὶ ἴῃς Αροβί]ε 'τνγοῖδ ργίπο- 
Ῥαϊίψ δηὰ ἱτητηοά ἴεν ἴον Ολγίβέίαης, (μου ρ ἢ (85 ἱπ τἰα οδϑε οἵ ἴδε 
Ἐρίδι]α ἴο ἴς Ἐσηηδη5) ἐπαϊγεοοέίν ἴῸΓ Πεαίἠδης, βυοῖ 858 πιϊρϑί ὃε 
ἰπάυοσεά (ο τεδὰ δηὰ νεἰρῇ 18 σοηϊοηϊδ. Βγ (ἠγιφέίαπε ἴ πγεδὴ δοίῇ 
δενεϊδ; αηὰ Οεης 6 ομαβ; δηὰ {πὸ Αροβϑιὶε (1 Ἴσομῃοεῖνε) ντοῖε [5 
ἴον ἴα ᾿πεϊγυοςιΐοη δὰ οομηίοτγὶ οὗὨ δίνοέγε δείἑευετε ἴῃ τῇ ὠοοίπηε 
ΟΥ̓ (ῃς τεβυτγγοοιίοη ; Φαϊγ, ἔογ ἴμε γεξμαίίον οὗὨ τῃοβα νεῆο ἀεπίεά, 
ϑηὰ {Πππ σοηβγηαίίοη οὔ [πΠ066 ῬνΏΟ ννεγα εοασεγὶησ ἰῇ ορὶπίοη. Τιε 
ϑεοοπὰ οἶ455 'ινου]ὰ (νγδ ΠΊΑΥ 5ΌΡΡΟ56) ὃ6 Ἑσἢ εν σοπηροκοὰ οἵἉ [δῦδὲ 
δεντὶδιν ΟὨ γβιίληθ τ ῆο δὰ ΓΟγογΪγ ὑβεη βδαάιοθοβ, ΟΥ Εϑϑθηεϑ, ἀπὲ 
οὗ δυοῖ ἀθητ!ε ΟἩγσίϑι ἢ 85 δὰ Ὀθεῃ ἱσηδυεὰ τ ἶν ἴῃς ορίηϊοηϑ οἱ 
οεγαἰη ῬὮΪ]ΟΘορ ἢ ςαὶ δ6οῖϑ, ὑγῆοβ6 ἰθηοῖβ νγ 6 ἜΘ ΟΙΆΠὮΥ δάνειε ἴ0 
ἴῃ ἀοοιγίηα ἰὴ φυσδιίοη," Ῥδγί ου [Υ]Ὺ (ἢ διοῖοθ ἀηὰ οἴδετβ. [{}8 
ποῖ βΒυΓρτγίβι ρ' (ἢδῖ δι ἢ σοηνογίβ βῃου]ά ἰἰᾶνὲ ργονθα ἴῃ τ}}}8 σεθρεοί 
δαοκείϊάεγε, ἀπὰ να δρϑίἢ ΟΡΘΠΪΥ Ῥγοίεσβοά, ΟΥΓ ϑδογεῖὶγ [οβιοιδά, 

4 ἼΠδεδε, 85 ἘΠΕΟΡἢΥ}. οὔϑεγνεβ, πάντα ἂν κατεδέξαντο, ἣ τὴν 
ἀνάστασιν. ΑὨὰ οἰεγε, δ Ὠοιίάγ, τεπιδγίιβ, “ ἴδυρῆϊ νἱτῖαο το ὃὲε [Ὁ 
ΟΥ̓́ ΠΟΟΟΔΒΒΙῪ Τοινδι, ἰῺ δυοῇ ἃ ΓΠΆΡΏΘΓ 88 (οι ἀδα ἴο ΟνοΠ ΤΟΝ 
ἴΠ δἰγοηζεδι οὗ 8}} δίυγαὶ ἀγριιθηϊδ ἔΓ ἃ ἔμζιγα βϑίδϊα ; Ὡδυιεὶν, 
{παῖ ἰοκδη ἔγοσῃ δυο δ ὑῃθα08) αἰδίγ θυ (Ιου οὐ γενναγὰ3 δοὺ μὰ» 
Ὠἰδπιθηίδ, 8 οὐυά ποῖ οἰεγυγῖθα ἰαἷκς ρίδοα ὑάες ἰῃ6 σονεπιπεῖ 
οὗ ἃ τ ίξοιδ. Οοα." 
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ΤΠΕΙΓ δουτηθῦ ορίῃίομβ οἡ (88 δι δεῖ ἴῃ ααδϑιίου, ΤΉ 9 ΠΘΓΕΒΥ͂ ὑγὰβ 
ῬΓΟΒΔΌΪΥ ηναϊπίαϊπο, οὐ ανουγοά, ΌΥ ΒΟΙῺΘ ζ8]586 ἴθδοῇοσβ ἂἱ (ογπίῃ. 
Ἐὸν ννῈ ἢηὰ ὃγ 9 Τίη). 4, 17. ἱπαῖ, ἃ νϑΓῪ ἔδνν γβδγβ αἴϊεγιναγάβ ἰζ νγὰβ 
διιρρογίεα Ὀγ Ηγπιθηθυβ δηὰ Ῥμ ]δῖυβ, ννῃβα Ἔσσοσ, ἴῃ6 Αροϑβί]β 88γ5, 
““ Θαίθ(ἢ ἀνΔῪ 88 ἀοἱἢ ἃ σαηρίθηθ. Απά νὰ ἰβᾶση ἕγοπχ Γογία]- 
"ἴδῃ, δῃὰ οἰ πον Ἐσςοϊοβίαβιϊοαὶ Η δι ογίδηϑ, (ἢδῖ ϑοηα οὔτε δαγ] δϑῖ οἔἔ 
ἴῃς Ηεγοϑιΐοβ, 45 Μαγοίοη, Ναϊεηιί μι, Αρδ]1]68 δηὰ {π6 (μποβιίςοβ, 
[ΟἸ]οννεά, ἴῃ (ἢἷ8 τεϑβρεοῖ, 1ῃ8 Ὄῦγουβ οὗ (6 βϑαδάυοεεθ. Τἤθβο Ῥεῖ- 
ΒΟΏ8, 8 νγ6 ΤΩΔΥ ΟΟἸΪεοῖ ἔγοτῃ (ἢ δΌονβ ρϑββδρὲ οὗἩ 1] ΠΟ ὮΥ, δηὰ 85 - 
γγ6 ἰεᾶγῃ ἔγογτη (ῃ86 Ἐροϊεβίβδί!ςαὶ Ηἰβἰογίδμβ απὰ ΟἸἨγγϑοϑέ, ἰῃ Ιου. 
τηρδιηΐαϊ θά, {πα (Π6 τεβυγτεοίίοη ργουηΐϑθὰ Ὀγ ΟἸγὶθὶ τταβ οἠ]γ ἴο δ6 
υπάεγοίοοα τπείαρλοτὶοαἰίψ, οὗ ἃ τεδιγγεοιίοη οὗ {πΠ6 δοὺϊ ἔγυῃχ (Π68 
ἀεαιὴ, ὁ δἷπ ;Ὲ διὰ Ὁγ ἴδιι8 τεβηΐπρ οα 1Ππ6 ἀοοίτίηα, {ΠπΕγ Ἔχρίαἰποὰ 
11 εητίγεῖν ἀνγαν ἰη 15 παίατα] δηα πλοϑί ᾿προγίϑηϊ βεῆθ6. Ὧ976 ΤὩΔῪ 
οὔδεγνβ, ἤόννανεγ, ἴπαῖ [π6 δγριτηεηῖθ μεγα δἀάιισεά ΟὨΪΥ δΔρρὶγ ἴο 
δΒΙΠΟΘΓΘ Ὀ6] 6 νοῖβ ἰῃ Ψε8ι15 Οἢγὶδῖ, δη ἀγα ππθβηΐς Ο]Ὺ οὗὨἁ {{π 6 γεϑιγγθο- 
ὍΟη οὗ {Π6 γυϑῖ, δΔηὰ ῃοΐ 4 γεβϑιιγυεοϊΐοη ἴῃ ρεπαγαὶ. ἡ [Ιἢ (8 5. 
ῬδᾺ] βεεὴβ ἴο ἢδνα ἔο]]οννεὰ (πε οὐυϑίοπι οὗ ἴπ6 }ενγθ, Ὀγ ὑνποῖὴ 
(ϑαϑρίϑ οὔϑοσνββ) ἐαὲ αἰοῃβ νναὰβ οδ θά ἐδδ τοϑυγγοοίίοη. Αηὰ ἢθ 
ΤΟΙΕΓΒ (Ὀεβ 168 [Π6 νυχὶ εἰ ρ8 οὔ πὸ ἘΔΌδη9), το 4 Μαοο. 12, 43. [κκ6 
2, δδὅ. Ζοἢ.. 6, 89, 44 δΔηὰ 54. ΡΒ], 8,11. 

Οη {με μέαπ ρυτβυεά ὈΥ 1π6 Αροβίϊο, Οὔγγϑ. πα5 ἴῃ ΓΟ] οννίηρ; 
ΘΓ ΪΓΆΌ]6 τοιμαγκε: σκόπει σύνεσιν' πρότερον γὰρ τοὺς οἰκείους 
ἀσφαλισάμενος, τότε ἐπεξέρχεται καὶ περαιτέρω τῷ λόγω, καὶ τοὺς 
ἔξωθεν ἐκ περιουσίας ἐπιστομίθει" ἀσφαλίξεται δὲ τοὺς οἰκείους, οὐκ 
ἀπὸ λογισμῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἤδη γιγενημένων, καὶ ἅπερ αὑτοὶ κατε- 
δέξαντο καὶ ἐπίστευσαν γεγενῆσθαι᾽ ὃ μάλιστα ἦν ἐντρεπτικὸν, καὶ 
ἱκανὸν αὑτοὺς κατασχεῖν' εἰ γὰρ ἠβουλήθησαν ἀπιστῆσαι μετὰ 
ταῦτα, οὐκέτι λοιτκὸν τῷ Παύλῳ, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς ἔμελλον» ἀπιστεῖν" 
ὅπερ κατηγορία ἦν ἐκείνων τῶν ἅπαξ καταδεξαμένων καὶ μεταθεμέ- 
γων" διὰ δὴ τοῦτο καὶ ἐντεῦθεν ἄρχεται, δεικνὺς ὅτι οὐκ ἄλλων 
δεῖται μαρτύρων εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι ταληθῆ λέγει, ἀλλ᾽ αὐτῶν ἐκείνῶν 
τῶν ἡπατημέμων᾽ 

ΨΈΚΒΕ 1. γνωρίϑω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὸ εὐαγγέλιον ὃ 
εὐηγγελισάμην ὑμῖν, αο. Τῆδ οοηβίγαυοίίοη (τ οἢ 18 

ἜΤΗ 8 γοϑυγγεοιίοη, ατγοί. οὔβογνθϑ, (ὮΘΥ το ἴο σοηβἰ5ϊ ἴῃ ηοΐ δἷ- 
(δηαἀϊἶηρ ἴο ἴ{Π6 ΠΟΠΟΘΓΏΒ οὗ (ἢϊ8 11ἴ6, δηά, διηοηρ ἴΠ6 Γαβῖ, τηδί ΓΙ ΓΩΟΏΥ, 
θυΐ πῃ πῇ οχοϊυβίνα ἀσδνοίίοῃ (9 πηραϊταιίοη, {Κ (6 Ἐξθ6 68, τνῆο 
ΡΓδοῖβθα σα] θδους: [ΠΟΥ δοσουηϊοα (ἰ||8 88 ἃ πεῖο ἰἰξε, οοτημαγεὴ 
νυν τῇ νν ΒΙΟἢ 1Π6 ΓΟΓΠΔΟΓ 136 νναϑ ἀθδίῃ ; ἴΏ6Υ {Πογεΐογα οδ] ] θὰ ἴἢ6 ὁ. 6 
ἀεαίὴ,, ἀπιὰ ἴΠ 6 ΟἴΠΟΡ τοβηγγθοίϊοη ; ἃΒ Δρρδθδι5 [ΓῸπὶ 2 ΤΊ). ὁ, 17 δὰ 
18. ΟἸοῃ. Αἴοχ. ϑίσγοσῃ. 8., δηὰ ἴγσγοθη, δπὰ Τοῦ]. ἀθ ϑαϊυγηϊηο." 
Ης ἴπδη οἰϊε8 Τεγί ]ΐδη ἰὴ ΑΡροΪορ. Ἐχ πογιιῦιὶ δευγὶηθ οἰΐδηὶ Π08- 
ἴγαπὰ ἤδης πονϊτοἴδηη ρᾳγαΐιγαμπι υἱγὶ αυϊάδηι 8..18 ορ᾿ πἰοηΐδυ8 δὰ 
ΡἢΠ]ΠΟβορ ἢ οα8 δβϑοηϊοητ88 δαυ!τγανογυηῖ, εἴ ἀ6 υπὰ νἱὶὰ ΟὈ]ΐαᾳιο8 
ΤΩ Ϊ 08 εἴ ἱΠοαχρ  ἰο8Ὀ}]65 ἰΓΔΏ} 65 80! ἀδγαηΐ. 

Ἐ Αμπὰ ἱπάδεἀά ἴΠ6 δῦγογ ἴῃ φυδδίίοῃ ἤθη ργεναϊεηΐ διροηρ (ἢ γὶδ- 
τἰδη9 7)μϑε}368 [6 ΘΟΌΓΘ6 ΕΓ ρυγβαθα Υ͂ 6 ΑΡΟΒΙ]6, 
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ποἰπον αὶ ἱπιποδ
ίς,) ᾿ς (8 ἰαϊά ἀονῃ ΒΥ Κιϑϑε: 

γνωρίξβω δὲ ὑμῖν
, ἀδελφοὶ, εἰ κατέχετε τιν! λό τ εὐηγγ

ε, 

λισάμην ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον
, ὃ εὐαγγέλισαμην 

ὑμ!. Ηε 

δχρίαϊηϑ γνωρίδω ᾿οἰταηβι νεῖν. ἕογ “' σογοῦ Βετι 

νο 6 πὶ," ΟΥ ““ 8016 ουρίο," 1. ἐ- γνωρίδω (ἐν περὸ) ὑμὴν 

εἰ κατέχετε. Βυι {15 εἰσηϊβοεδίίοη 15. ἀενοϊά ο 

ργοοῦ, δῃὰ [ἢ6 ογάο ρτοβοθε
ς ἰς ἴοο ἱγγεσυϊαῦ ἴο Ῥε 

δἀπιττεὰ. Νεϊίμογ σδῃ ϑρργονε οὗ ἐι6 ᾿πἰ
εῖρτεῖλ. 

ἰἰοη οὗ ουν Επρὶ 
κε 

κηποιη, νοι βθοῖηβ ἴο Ὀ6 ἴοο ΔΌτυΡ 

εἰθηιν δοοογάδηϊξ οἰϊῃ ττ6 δοορὲ 0 

«Ὠἰοῖν ἰ8 (1 τη) ν εἰ! ιταςοἀ ΕΥ̓ Οἰιγγϑοδῖ.» 40 
ΕΣ- 

» «(1 ἰδ γοῖ ἴο 

Ρνἰαίηβ.: “1 φουΐά τειπὰ γου; 

τοιϑηδοτ. Αῃά 80 (6 οἴδετς Οτεοοῖ Οοπιπ
ιεπῖα- 

ἰοῖα δὰ Ζοηδγαδβ, 880 τΊ Δ} τηοάοτηδ, 85 ΒΟΒΕΏΙΣ. 

δοδίουβ, πὰ 248ρ15. 

Τῆο βοορε οὗ (Π6 ἰ5 18 Ἔχςο ΒεΠΟΥ ἱγαςοὰ 

ὈΥ ὙπΦορ ΝΣ]. (ἔχου
 Ομεγϑοϑέ δ οὐδὲν γ

ὰρ ξένον, ᾧησι, 

λέγω ὑμῖν, αλ τὸ ἤδη γνῶρ ὑμῶν, διαλαθὸν δέ, τοῦτο 

ρίϑω, τουτέστιν, ἐπαναμιμνήσκω. 
αἰ8δο ουσιε. 

δὰ Ῥιοῖ. [π τῃυ5 γοιϊπάϊης ἴθ επὶ οὔ τπ6 Οοερεῖ, 

{86 Αροβίὶβ τηυβῖ Ρ6 υπάετϑιοοὰ 88 τπιοδηΐϊηρ ἴ0 ΓΕ 

τοἰϊπὰ τμθὰ οὗ 118 ἀοοέγίπεδ, δηὰ, 5 ΔρΡΕΆΓΒ ἸΓΟΙΙ αι ἰδ 

ἔθ] ον, Ἔβρθς 8}} οὗ τῇς ἱποδγηδιοῦ ἃ ᾿ 

εἰοη οἱ 1η6 1,οτὰ 72658υ8, δηὰ {πε τοἀοι τ ΟὉ 83 κεὶ 

48 τοδυγγεοΐϊίοη τἤθῆςσα δϑϑυγεα ἴο (δ αι. 

1. καὶ καρελάβετε. 
8566 186 ποῖϑ οἢ 1}, 43, 

{δ ν δὰ τεοεῖνϑα ἴξ τοὶ ὈΥ Μογὰ ΟΠ]: μθυὶ Ὁ. ψοτΕϑ 

π δῇ ἔ:ε Γϑ: 
δη " ἘΠ ΕΣ 

(ο φετϑυδὰθ ων ̓  
[ιο 

Βι, θ΄ ΒΘ ΒδΌῖς οῃροϑῖι, ἰμ6 Δροβί!θ ἐνῷ 

Καὶ ΠΩ ΤΩ Ὁ ν Πίσῃ να δα {6 με βρὲ 

μα τ “ νατίουα τδγβ, ὕυΐ «“ἰἰὰ ἰτπ}ς πυοοεῖδ. 

(ἢ6 Ρ ἀμ ἢ οὔβεγν 
65, {πεῖ «που {86 Αροϑβιὶ 

1} |}1}ὴ ἵν ἢ ψανοσγιης, 
γεῖ 6. 58 8 αὶ {0 φἰδηδ, 

ἐπὶ ε δἰζηΐης σηόγαθπος δπὰ ἴο ῬΓΕΟΟΟΟΡ 6[Π, 

τοῖσδ ἘΣ τἶ -- 
ποῖ ὃς δ0᾽]6, Ὠονψενοῦ τηοἰϊποά {ΠΕ} 

ΠΕΟῚ ((Πο ᾿ ΘΏΥ, ὅζαε. Απά τὴ τουοΐ τἶνα 84π|6 Π|8Π΄ 

88 ΣΉ μος : ἐρ νυίι ὁ ἐερυρερὸι δ
ὴν Ὑποοάοτεῖ δοοοιιηίϑ τὶ 

λεαί 
᾿ ᾿ κ “καιλίι 

ΝᾺ 9 ἫΝ ἜΝ, “1 5 

νων τὴν ἀἰκουν. ΤῊ ἐτεόν οὐρημίον ὑπ
τν ἢ 
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διηοπηί ἴο {Πἰ5 : ““ἴη ψἤο ἢ 1 ργέδεπιο δηὰ ἐγ (Παΐ 
γ6 δίδπα [μϑι.᾽ Τιθ θχργαββίοῃ ἐν ὦ ἑστήκατε 8 86- 
σουηΐθα Ὀν Κγδυ88 88 ἃ πηοίδρῃοῦ ἀογνοα ὁ ραίωε- 
ἐγά : δῃᾷὰ ἣσ γοίϑγϑ ἴο 16, 18, ὅδιαι. δ, 1. ῬΒΠΠΡΡ. 
1, 27. 4,1. 1 Τῇρ88. 838,8. 2 1689. 2, 15. Ἐρῇ68. 
0,11, 18 ἀηά 14. Βαΐ 1{ πᾶν Ὀ6 430 σοπϑίἀθγθα ἃ8 
ἃ τηϊ έανῳ ΟἿ6 ; ἴῃ ῥγοοῦ οὗ ψῇϊοῖ 1 ἡθθα οὐἱὺ γοῖον 
ἴο ΤΩπογά. 8, 28. τὰς δὲ διόδους τῶν πύργων αὐτοὶ ἐν- 
στάντες ἐφύλασσον. 

2, δι᾽ οὗ καὶ σώϑεσθε. ἼΠ6 ογοθ οὗ (Π6 ἴοθγπὶ σωξ. 
15. ψγοίσΠοαϊν Ἰονετοά ὈγῪῚ Κτϑυβα, ψῆο Θχρ δίῃ : 
“«ηὺ8 οἷ 584}08 ([τ8η640}}}1{85, [616 11858,}) Δ} 101 ν 658] 
Ργοπιονθῦδίυγ :"ἢ τοίογγιηρ ἰο Μαίι. 1, 21. 10, Φ2. 18, 
11. ἤοπι. 8, 984. ΟὟΟατοί. δηά Βοβοϑητη. (ἢ: Κ {Π6 ΡΓα- 
86ηΐ. 15 ὮΦΙΘ υ566α ἴον (Π6 ἔπἴαγο ; τοίογσίηρ ἰο 18, 18. 
16, ὅ. Φει.8,11. Βιιΐ (ἤδγα 18 ΠῸ ὨΘΟΘΒΒΙΥ.- ἴο 
Γαβοῦτῖ ἴο ΔΠΥ βϑ ἢ ρΓΘΟΔΓΙΟΙ 8 πὲ ογργοίδί οηϑ. [{ 18 
Β ΠΠοίρης (48 ὙΥΓΟΥ βυρροβί8) ἴο ἴακο σωξ. ἴῃ {Π6 
5686, ““ ρίδορα ογ Ὀτουρῇῃς ᾿πίο ἃ βίαίβ οὗ βαἰ νδί!οῃ ;" 
οἡ ψὨΙοἢ 866 ἰἢῆ6 ποῖθ οη Μαίϊ. 92, 98. 
Ου {Ππ σοηϑίγαςίίοη οὗ [Π6 Το] ον ίηρ ψοτγά8, (οι- 

ἸηΘηΐδίοΓβ ἃΓ6 ἢοΐ ἀρτεθᾶ, [ ρτγοΐδογ, ψ ἢ Ἐοϑθηπι., 
ἰο σοηϑίαδγ ἰἢθι ἃ8 ἃ ϑψηποἠψοῖδ, ἴοτ εἰ κατέχετε τινι 
λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν. Αἴ τινι λόγῳ τηυϑί 6 51}0- 
ΡΙἸεἀ ἐπὶ, ΘχαπΊρ 68 οὗὁ ψῇῃϊοῖ 6}}1ρ5818 ἀγὸ δαἀπιοθα Ὁ 
ἸΥ εἴ8. ἔγοπῃη (ὐαΐδη ἀηα δεχί, Ετηρ.; δηά δἱϊεγ κατέ- 
χετε τηιιβῦ 6 ϑυρρ]16α λόγον, οπὶ (Π6 Ὁ] νη 
λόγω. Τῆδ 5686 18: “1 γε Ποϊ]ά (ἢ]5 ΩῺΥ ἀοΟΙΓΙΠΘ 
1 58160}} ἃ ΝΑΥ (4ι1ἃ ΓδίΟΠ6) 85 1 ἀοἰνογθα 1 υπῖο 
γοιι.." Ὅῇε ἀοιδέ ἀθ] 1 οαίον σοιοδοα ἴῃ εἰ κατέχετε 15 
Γαγ  Π6Γ αηίοϊἀ 64 ἴῃ ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. ΤὮἢΘ 
ἔοτοο οὗ {Π|| Ἔχ ργαββίοῃ ἐκτὸς εἰ μὴ [ ἢάᾶνα 1Ππ8ὲγδέθα δ 
14. δ. [{ 15 (48 1 [ἢδγὰ οὔβϑινθϑα) ἃ νϑῦῪ θηριυσδίέϊς 
ΘΧΡΓΘββίοη ; 6. ἃ. ““τιη]688 ᾿ηἀορα, ψ]οἢ 1 πὶ πῃ- 
Πρ ἴο ΒΌρΡΡΟΞΘ, ΟΓ σοηϊοιηρίδίο.᾿ἢ" 

Εἱκὴ ἐπιστεύσατε 18, ἃ8 ΤΠΟΟΡὮΥΪ. ΟὈβογνα8, ρυΐ 

ἘΞ 80 Βδοιάγ., ννῆο {πη Κ8 ἴἴ βυρρεβίβ [η6 [που ρΉϊ οχργαβϑεὰ αἵ 
νΟΣ. 17.; 4. ἀἅ. “1 ργθδοῖ [Π6 Φαπι6 Οοβρεῖ 51}}}, τη [ Πορα γου νν.}}} 
Τεϊαϊη ἴ ; γεῖ 1 ἴᾶτα γεδβοῇ ἴο ἔδεῦ βοῖηθ οὗ γυῦ δηἰεγίδ ἢ Ποῖ! οθ 
νυ Ἰοἢ ἴΘ πα αυϊα ἴο Θηογναία ἴἴ.᾿" 

ΝΟΣ. ΥἹ. ῶυ 
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δοιηονδδὶ ἰηϊτοαίο,) ἰδ (5 ἰΔ4 ἀονη Όγ Κταυδο: 
γνωρίϑω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, εἰ κατέχετε τινι λόγῳ εὐηγγε- 
λισάμην ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον, ὃ εὐαγγελισαμὴν ὑμῖν. Ἦε 
δχρίαϊπβ γνωρίξαν ἸὨ ΓΔΒ νον, ἴογ ““ σαγογ ἤξγι 
ν6Π !6 πὶ," ΟΓ “βοίγα ουρῖο,᾽" 1. 6. γνωρίϑω (ἐν περὶ) ὑμ» 
εἰ κατέχετε. Βυϊΐ 1τ1||8 5Ξἰρηϊβοδίίοη 18 ἀδνοϊά οἵ 8} 
ρτοοῦ, δηὰ ἴΠ6 ογάο ργοροβϑά 18 ἴοο ἱγγερίϊαγ ἴο Ὀς 
δἀιε 64. Νοίίπον σδ 1 δρργονα οὗ (6 τηςογργείδ- 
ἰἰοη οὗὨ οὖν Εηρ 8 Ὑγδηβίδίογα ἀεοίαγε, οὐ τπαᾶε 
Κποιοη, νοΐ βθθπ8 ἴο ΡῈ ἴοο δυγυρί, δηὰ ποί 580- 
οἰδηςίν δοοογάδηϊς τι (Π6 δοορο οὗ {6 ρᾶϑϑᾶρδ, 
ψ Ποῖ 8 (1 {πη Κ) τ 6}} ἐγαοθὰ Ὀγ ΟΠγγϑοβί.. ΠῸ 6χ- 
ῬΙαΐη5.: “41 νουϊὰ τοιηϊηὰ γοὺ ;᾿" “1 ν]δῇ γοῦ ἴο 
Τοιηοθον.᾽ Απὰά 8ο δα οἷποῦ Οτοοῖκ (οιμμπιοηῖδ- 
ἴογβ δηὰ Ζοηδγῷβ, 34.150 ΠΊΔΩΥ τῃοάοΓη8, 85 Βόβθηπι. 
ΒΟὮΪουΒ, δηὰ 948ρ18. 

Τῆι βΒοορα οὔ (ἢ ραββθαρδ 158 {π}8 Οχο ΘΠ ΕἸῪ ἐγδοοὰ 
ὈΥ ὙΠ ΘΟρΡΙΥ]. (τό ΟἸὨγγϑβοβί.): οὐδὲν γὰρ ξένον, φησὶ, 
λέγω ὑμῖν, τὸ ἤδη γνωρισθὲν ὑμῖν, διαλαθὸν δὲ, τοῦτο 
γνωρίξω, τουτέστιν, ἐκαναμιμνήσκω. ὅ66 δἰδο αυπιρη. 
δΔηὰ Ριοι. [π (ἢ. τγειπιπάϊηρ πδα οἵὁἩ τς Οοερεὶ, 
1Π6 ΑΡροβίϊβ τηυβὲ θ6 υπάογβϑίοοά 8ἃ8 πιθδηΐϊηρ ἴο Γο- 
ταὶ {Π6πὶ οὗ [(8 ἀοοίγέηε5, δΔῃη, ἃ8 Ἀρρθδγβ ἴγοῃιν ἡ δὲ 
ἴο]]ονγα, οβρθοίδ! νυ οἵ (6 ᾿πσαγηδίοη δὰ γϑβυγγεοο- 
(ἴοῃ οὗ ἰῃ6 Τογὰ 2680, δηὰ {ῃς τοἀοριηρίίοη 85 πὶ] 
8ἃ8 ΓΟΒΌΓΓΘΟΓΟΩ (ἢδη66 Δ88υγεά (ο {{π|᾿6 (Δ {Π|{π|]. 

1, καὶ παρελάβετε. ὅδ66 (ἢ6 ποία οἡ 11, 8. Νον 
{ποὺ 84 τεςοὶνοά 10 ηοΐ ὈΥ̓͂ ψογὰ οηΪγ, Ὀυϊ Ὀγ ψογ ΚΒ 
πη ΟΠ ἄοΓΒ ; δηά ἴῃ ογάϑυ ἴο ρογβϑυδὰδ ἐδπ ἰο Ποϊά 
1 δδί, 88 ἃ βδογοά ἀεδροβίὶ, [6 Αροβίίβ δά, ἐν ὦ 
κοὶ ἑστήκατε, Μ᾽ ἢἰοἢ ψοΓ8 τ[ἢ6 τηοάσδγῃ Τπἰογργοίοσβ 

ἐζν ἴῃ ναγίουβ σαν, δυΐϊ νὰ 116 δυοςοβδ, 
ΘΟΡὮΥ]. οὔβογνθβ, ἐμαὶ (ποι ἢ τῆ 6 ΑΡοϑί]Ὲ Κπὸν 

{παν ΨΟΓΘ Μανογιηρ, γαῖ ἢθ 8808 [ἢδὶ {Π6} 5ἴδηα, 
ΜΠ ἿΥ ἐδ σηϊηρ ᾿Ἰρηογδῆορ 8η [0 ΡΓΘΟσΟΌΡΥ [6 ἢ), 
(παῖ (6 γ τθδὺ ποί ὕ86 δῦϊ]θ, οψνανοῦ ᾿πο] πο {ΠῸΥ 
τηὶσῆς θ6 ἴο ἄθηγ, ἕο Απηά ἴῃ τὰς τἰ16 88π|6 πηϑη- 
ΠῸΓ ((Πουρῇ πογα ἢθδί}γ), ΤἼσδοάογοὶ δοσοιιη8 ἴογ ἰ 
88 [ὉΠ 8: τῇ διδασκαλίᾳ τὴν εὐφημίαν ἀνάμιξε, προ- 
λεαίνων τὴν ἀκοήν.υΌ Ιῃ ἴδοϊῖ, {Π6 βθῆϑε 8668 ἴο 
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δπηοῦπί ἴο (ἢΐδ : “ἴῃ ψΠΙΟὮ 1 ργάδιπιο δηὰ ἐγιδέ {Παΐ 
γε βίδηά [λβϑι.᾽ ὙὉὩΠ6 δχργοβϑίοη ἐν ᾧ ἑστήκατε 18 80- 
σουηίοα Ὀγν Κταυ8βα 848 ἃ πι|δίδρῃογ ἀδυινοα ὁ ραίωε- 
ἐγά : δῃ!ὰ ἢδ τγϑίδγβ ίο 16, 18, ὦ αι. δ, 1. ῬΠΠΙΡΡ. 
1, 27. 4,1. 1 ΤὮρ88. 8,8. ΦΊΤΎΠοβ8. 2, 1ὅ. Ἐρῇα8. 
6,11, 18 δῃὰ 14. Βαΐ 1{ αἸᾶν Ὀ6 4180 σοπείἀδγθὰ 88 
ἃ πιϊἰϊέαγῳ ΟἿ : ἰη Ῥγοοῦ οὗ ψῇῃΐοὶ 1 πρϑά οἷν γοΐου 
τὸ Τιναογά. 8, 28. τὰς δὲ διόδους τῶν πύργων αὐτοὶ ἐν- 
στάντες ἐφύλασσον. 

2, δι᾽ οὗ καὶ σώϑεσθες. ΤΠ ἔογοα οὗ {πΠ6 ἰοῦ σωΐ. 
18. ψγοίσῃ αν Ἰονοτθά ὈΥ Κύδιιβθ, ψγῆο ΘΧρ Δ ]Ώ8 ; 
“ᾳὺὰ οἱ 8418 (τη 40} {85, [6}1ς1{88,} Δ 111 ν 5.11 
Ρτοπιονθῦδαίαγ ;" τγοΐογγηρ ἰο Μϑίί. 1, 21. 10, 92. 18, 
11. οι. 8, 24. Οτοῖ. δη4 Εοϑοηπι. {ἢ1ὴΚ (ἢ 6 ΡΓΟ- 
Βθ0ηζ-.15 ΘΓ 566 ἔογ (86 διΐατο ; τοίογγίπρ ἰο 18, 18. 
10,ὅ. ΦῬει.8,11. Βιι {πθύθ 185 Ὧ0 ὨΘΟθββιίγ. ἴο 
Τεβογί ἴο ΔΠΥ͂ ϑΟἢ ρΓΘΟΔΓΙΟΙΒ ἹΠἐογριοίδίϊοηβ. [{ 18 
ΒΌ Π οἰθηΐ (45 ΠΟΥ βυρσοβίϑ) ἰο ἰᾶΚα σωδ. ἴῃ [ῃ6 
56η86, ““ ρίδορα ογ Ὀτουρῇϊς ἰπίο ἃ βίδία οἵ βαἰ νδί!οη :" 
οὐ ψηϊοἢ 566 (ἢ ποΐίθ οη Μαίϊ. 9, 9. 
Οη {{|π| οσοηϑίτυςσίίοη οὗ {π6 [0] ον ηρ νγογάβ, (οιυ- 

Ιηθηΐαίοῦβ ἅΓ6 ἢοΐ ἀρτεοά. 1 ρτγοίεγ, ψν ἢ Βοβθηπι., 
ἴο σοηβίάογ {ποι 48 ἃ ὁψηοὐγεοῖδ, ἴον εἰ κατέχετε τινι 
λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν. Αἵ τινι λόγω τηυϑί Ὀ6 5110- 
ες ἐπὶ, ΘΧΔΙΊΡ]68 οὗ ψῃ!οἢ 6}}1ρ518 ἀγα δά ἀπσθα Ὁ 

οἴ8. ἔγοῃ (ὐαΐθη ἃπὰ δεχί Επηρ.; δηὰ δϊεσ κατέ- 
χετε τηιβὲ Ὀ6 Βρρ]1εα λόγον, ἔἴοπὶ ἰἢ6 ΤὈἸ] ον ηρ 
λόγω. Τῇ 5686 15: “1Ὲ γα Πο]ά {ἢ]8 τὴν ἀοοίγιηθ 
1Ὼ 5110 ]}} ἃ ΨΑΥ (ατἃ ταί! 6) ἃ5 1 ἀο6]Ινογοα τὉ ὑηῖο 
γοιι." Το ἀοιδέ ἀ 6] σα 6] σους ἴῃ εἰ κατέχετε 18 
{ΓΕ ΠΟ απίο] ἀ6α ἴῃ ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. ΤῊΘ 
ἴογορ οἵ {{Π|πΔ Ἔχ ργθϑββίοῃ ἐκτὸς εἰ μὴ [ ἤανα {Ππ5ἰτ ἰδ ( δὲ 
14, ὅδ. [0 158 (48 1 (ῃ6γ6 οὐβϑινθα) ἃ νϑΎῦὺῪ δῃθγρθές 
ΘΧΌΓΟΘΒϑΙΟη ; 6. (. ““τιη688 Ἰηἀ6ο6α, νι ϊοῇ 1 δὶ πη- 
Υ]Πηρ ἴο ΒΌΡΡΟΞΒΘ, ΟΓ σοηϊθιηρ]αῖθ.᾿ Ἢ 

Εἰκῆ ἐπιστεύσατε 18, ἃ85 ΤΠΟΟΡὮΥ]. ΟΡβογνοβ, ρυΐ 

Ἐ 850 οι(άγ,, ννῆο {πίη 8 ἰΐ δυρρεβίβ ἴῃ6 τῃουρηϊ Θχργεββοα δ 
νΕΓ, 17.; ᾳ. ἃ, “1 ργθδοῖ ἴἢ6 δαπιε ΟΘοδρεῖ 51}}}, τηἀ [ Ὠορα γοιι τν!}} 
Τεϊαϊη ἴῦ ; γεῖ 1 πάτα γοϑβοη ἴο ἔδαῦ βοῖπα οὗ γυι δπίεγίδί η ποῖΐοῃθ 
νἸοἢ ἴοπά αὐἱΐς ἴο δηογναῖα ἰϊ." 

ΝΟΣ. ΥἹ. ῶνυ 
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ἴογ: "γε δῖα ἐπ υαὶν οαἰΐεά (τι Ξ(Δ 8, 5'πος {ἢὰ 
ΨΠοἷς ΟἹ ΟΠ γι βι δ  γεβίβ ὑροη (ῃ6 ἀοςοίγιηθ οὗ (δε 
ΓΟβιιγγοοίίοη." 80 αἷἶβϑο (ἢτγγβ., (ξουμδη., απᾶ ΤὮρο- 
ἄοτοὶ. Κγδυβε {π1η Κ8 παι {π6 ἰογυἶα εἰκῆ πιστεύειν 
ΔΏΘΥΘΓΒ (0 {ἢ6 ἔογιηυ δ κατέχειν λόγον τοὺ εὖ ᾿ 
Δηα 5βἰρη:ῆοβ ἐεπιθγὸ ογοάθγε; ““ ΜὮὨΟἢ {Πο086 ἀο σ“Π0 
ΔΡριθ θη ποῖ {Π6 γϑϑϑοῃ ῸΓ ΔῪ ἀοσίγ 6, ΟΓΥ ΟἌΓΕ 
οίΠΙηρ δδουΐ 11. Βυϊ {18 ἀο68 ποίΐ τεργεϑεπί (ἢ 6 
ἈΑΡοβι θ᾽ 5 τηϑδηϊης 80 νν6}] ἃ5 Τθορἢγ δοῖβ ᾿πΐογρτγο- 
τη. Κυδιιβ6, ΠΟ ΝΟΥ, ΔΡΕΠΥ οἰἴ685 Χοη. Αροὶ. 
ϑόογ, ᾧ 1δ. ὅμως δὲ ὑμεῖς μηδὲ ταῦτα εἰκῆ πιστεύσητε σῶ 
θεῴ, ἀλλὰ καθ᾽ ἐν ἑκαστὸν ἐπισκοκείτε. 

3. παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον». 
ΤΠ6 τοοθηῖϊ (Οοιηιηδηίδίοτδ (45 Εοϑβοπιι.) αδχρίδίη 
{ῃ6 ἔδωκα “1 ἐαωρἠέ;" τοίεττιρ ἰο οῃ. ὕ, 
17 ῤκῳ αἰβεανῇογθ. Βιυῖί (ἢ6 ψογὰ οἴἶξβῃ βδιρῃϊβας 
“(0 ςοιππηυηίϊοδῖίθ ἴο δῃοι ΠΥ 8ΠῪ ἰηΐογιηδί!ο ΟΓΥ 
Κηον]εάροε ἀογίνοά ἔγοπι ϑοπηθ “ ἰθδοῆθγ." ἊΔηά εἶπ 
τηιϑὲ Ὀ6 {Π 6 86η86 ἤθΓΘ ; 8ίῃς6 [{ [8 ϑιισραβίθα Ὀγ (ῃς 
[Ὁ] ον ηρ ψογάβ ὃ καὶ παρέλαβον, ψὨϊος, ποίΐνἢ- 
βίδηἀϊηρ {Π6 τοἢηαηηθηΐβ οὗ τοοθηΐ (οεθη ϑογβ 
(45 Βοβϑιηη. δηὰ Κγϑδυβθ), γῆο τγεΐογ {Πθτ ἴο ᾿ΏΐῸΣ 
τηδίοη ἀογινοα ἔγοιη βϑομηα οἵ ἰ86 (ἰδηοηϊοδὶ (ἀο8ρε8 
ἴΠ6η Θχίδηϊ, οΥ οἴ 6 γβ ΟΝ ἰοβὲ (ν]Ζ. {πε Αροςσγυρμδὶ 
ΟΠ68), πηιι5ί θ6 υηἀογείοοά οἵ {π6 ἱπέογηηδίίοη ἀογινοά 
Ὀγ ἴ1ῃ6 ΔΑροβι]α ἴγτγουιμι ἰἢ6 ρϑγβοηδὶ δηά 1ττητηθαϊαῖε 
τανοϊαεοη οἵ 6809 (ἢ τὶβϑῖ, δανογίοα ἴο δῖ (αἱ. 1, 19. 
δηα εἰβθνῆογο : (Βδουρσὴ 11 τῊᾶῪ ἑἐποίμας {Π6 ᾿πβίγυς- 
[ἰΙο ΟΟΠιΠηἸσαῖθα Ὁ ΑὨδηΐᾶ8, δηὰ {θη ὈΥ (δ6 
ΑΡοϑβι168, ᾿ηδηςἰοηθά ἴθ ἴἢ6 Αςῖβ, οἡ νης Οτοῖ. 
εοροοϊαἐΐῳ αἀιυοἰίδ. ΤὮιι8 4}} (ἢ6 “ΠΟ. 168. ̓ ηνοϊνοά 
ἴῃ {6 βονογαὶ ΠΟῪ ἰηἰοΓργοίδι!οη8Β ργοροβθα 81.ὰ 
ἁνοϊής. Βοδβϑηπ). ἰηάεοά γοΐεγϑ ἴἰο 11, 928. 45 ργονυ- 
ἴηρ ἰῃδί βοπια οἵ {ΠΗ ργϑβθηΐ (ὐοβροὶβ ψεῦθ (θη 
Θχίδης. Βιιΐ (ἢ18 18 Γδδϑοῃϊηρ ἰῇ ἃ αἴσοὶα : ἔογ {Π6 
ΘΧΡΓΘβΒΙΟΠΒ [ΠΘΓΟ ΓΘ (6 ΝΘΓΥ 5381}6 8ἃ8 ἤεΓα, δηὲ (43 
ἀνθ βϑῆοψῃ οὐ {πδὶ ρᾶ858956) σδῃηοί θ6 ΠοΟΓΓΘΟΙΥ͂ 

Ὁ ]Δβρὶ9 ὑεί(εγ ἰηϊεγργεῖθ ἰ : “ Νίϑὶ 16 οὔγὴΐα μγῖυβ ογοάϊία 
γοῦἱ5 Ἄχοϊογίηϊ, δαῖ μληὸ σογγυμία. υεγίπι." 
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᾿πςογργοίθα οὐ δὴν {ππἰπρ θυ οὔ ἢ 6 ρουβοπδὶ γον δίϊοη 
οὗ 96808 (ἢ γῖϑέ. Τ 8 Ἰη ογρτγοίδείοη 18 ϑαρρογίοά ὈΥ 
41} τῃΠ6 ατϑοκ (οπιηδηίαδίονβ, δη4, οὗἁὨ [6 πιοάργῃβ, 
ργ ἔδϑι., Μεηοςῖ., (εὶ!., ΥΌγ, Ὑ᾽ οἱ, υοάάν. ἅς. 

Αἱ πρώτοις τηοϑί πιοάθγῃ (Ομ πηοπίδίογθ ΒΌΡΡΙΥ 
στοιχείοις τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἴτοπι Ηεδτ.- 
ὅ, 12., 1. 6. “16 ΡΓΙΠΠΡ4] Ὠθ845 οὗἩἍ τῆ6 Οοβρεϊ.᾿" 
Βυΐ διεοἢ ἃ Βυθδυά!οη 15 ϑοιηθν ῃδί 00 ΔΓ ΓΑΓΥ͂, ΠΟΓ 
Ἰηἀθρα 8 10 ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴο ΒΊρΡΡΟΒ6 αῆψ. [{ πιᾶγ 6 
βυίποίοηίΐ ἴο γοραγα ἐν πρώτοις ἃ8 Δἢ Δάνογθ!α] ρὮΓΑΒ6, 
{πιὸ (Π6 1,δἰίη ἐρργιπιΐδ, το ἡ Ὠοἢ ρογῆαρ5. ἰδ νᾶ 8 
(ογινοά : δηᾷ 80, 1{1 τηιβίακα μοί, {π6 ατγοϑοῖς (οιη- 
τηδηίδίοΓϑ ἰοοΐς ἰΐ. τῷ 

8. ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. ΤῊ μεθ (οιηποηία- 
ΤΟΓΒ ἃΔΓ6 ἃρτγθϑᾶ {παῖ ὑπὲρ 18 ἴον ἕνεκα, περὶ, ἀντὶ, τς. 
“1ῸΓ (ῃ6 εαρίαξίοι οὗ ΟἿΥ 515, Απά 80 (τεὶ!,, 
Ψογβί., Ρίβο., Ῥαγ., Εβι., ἄς. Δμπά σδογίδιυ {818 
ΠΟΓΓΘΟΙΥ Θηοιρἢ σγοργαβϑθηΐίβ [ἢ6 56η86; γαῖ 1 (Π1πκΚ 
{Π6 ΡΓΟροϑί(Ιοη 85 80] οίθα, ἰο ἀδῃοίθ τλοΓα Βίγοη ΡΥ 
{Π6 αἰοπεπιεηὲ τ᾿ }.8 τηδα ὈῪ ἢ]58 βυδγίηρ ἴῃ ἢὮ15 Οὐ 
Ῥϑγβοῃ, )ὺν (45 [6 Ῥγορἢοί βᾶγ8 Ὀδοοιηϊηρ᾽ α Ο07.86 707' 
118,} 1. 6, 1ἢ ΟἿΓ 9[ϊ684. ΟὟΟὐτοῖ. σοπραᾶγο8 οῃ). 4, 9ὅ.- 
ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμών. ΜΥΟΓΘ 868 
1Π6 ποίδ. 

8. κατὰ τὰς γραφάς. Ήετα {Π6 τοσδηΐ ἰοτεῖρῃ Οοιη- 
τυθηΐδίοῦβ (85 ΒοϑθΏ).) ἃγ6 1η ἀουδὲ ἴο δ ρ8588ρ6 
οὗ {Π6 ΟΙά Ταοβίδμηθπὶ {πΠ6 ΑΡροβί]α γοϑίδιβ; ΟΥΓὁ ψΠ6- 
{Π6γ 6 ἀοεοβ ποῖ τηθϑῇ βοιηθ (ἀοβραΐβ ἤθη ἴῃ Ὀεοϊηρ: 
Δ ΟΡ! ηΐΟἢ 80 ἔγινοίοι!8, Δηἀ πηΔη1}65Ε}γ (4186, 88 ἴο ἀ6- 
86ΓΥ 6 ΠΟ δἰ[δηξίοη. 1 Ψ}}} οαἱν οὔβοινο, (δὶ ἢδα [ῃ6 
(ὐαποηΐίςαὶ (ὐοβροὶβ ονθη Ρθθὴ {Π|6ῇ ἴῃ Ὀοίηρσ, {Π6Ὺ 
σου]ά ποΐ, ἴῃ 50 8ῃοτί ἃ {{π|6, ἤᾶνα ορίαἰ θά βυςῇ ρο- 
Π618] δοϊζηον]οαρσιηθρηΐ 85 ἴο "6 ο4]16(] ἐΐθ δενρίιΓ68 : 
Δηα 848 ἴο {Π6 “ροογγρίιαί ομ65, ἐΐοψ νου οὐ ἀ6- 
δ60γῦ8 ἰῃ6 ἢδίηρ. Τῇ ἀποϊθηΐ (ὐοιημηθηΐξαῖοι 8, δηά 8]] 
{Π6 πηοάογη ΟΠ68 ὉΡ (ο [68 ἰαδὲ σΘΏΓΙΓΥ, ΘΓΘ δὲ 0 
Ιο88 ἴο ψῇαί ἰο γτοΐογ {πΠ6 Αμροϑι}6 8 ψογάβ, [{ 15 ρ[δἰῃ. 
{πὶ 6 48 ἴῃ νίϑνν [Π6 Ργτορἤθο 68 οὗ (ῃ6 ΟΙἹά Ταοβία- 
ἴθηΐϊ σοησογηϊηρ (6 Μοββϑίδῃ φσεπογαζίῳ ; ἃ5 18. 68,. 
ὅ---1ὸῸ. Ζεοῆ. 12, 10, 58. 22, 15,77. 40, 7---ὉΘ. (ὃ66 

φυφ ὰ 
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Μαοῖς. δηὰ οἱδογβ)ὺ ἘΟΪκοσηδη τ ΒΟΓΘΌΪΥ οπογναίθϑ 
{Π6 ἔογοα οὗ {π|686 ργορβθοῖθϑ, 50 βι γι κί ρὶν {Ὁ]Ε]16α, 
Ὀγ τείογσγίηρ δὲ 18 ἤθγα βδ! ἃ ἴο ἴπ6 οσυβίοηι οὗ [ἢ 6 
Τα Βοσίοτξ, νίΖ. ΟΥ̓ τὴ 811 8 }}}71 δα δἰ ορογίςδι νυ 
““ δΔοσοπηποάδιίηρ ἴἢ6 ψογά5 οἵ ("6 ΟΙά Τοεβίδηγοης ἴο 
ΔΏΥ ργοβθηΐ ρυγροβο. Βυΐ {Π18 ργηοὶρία οὗ ἀεσοομεπεο- 
ἀαέϊοπ, αἰνναγβ Ὀγθοδγίουβ, δηά οἴϊδη ἀδηρσεογουβ, 15 
εγα ΠΟΙ Γγ ἸηΔρρ  σΔὉ]6,5 885 ᾿ηἀθοὰ ἄρρϑδγβ ἔγοπι 
{Ππ6 γερείέϊοη οἵ κατὰ τὰς γραφὰς. Κατὰ ἤοῖτα 5ίρη!ϊ- 
ἤφδ8 ἀρτεεαδίψ ἐο, σοὨΟΥπιΔὈΪΥ ἴο, ἴω “εἰβένμεεπέ οἵ. 
Αηά 80 ἴῃ [6 μοχῖ νϑῦβθ, ἌἤΟσο πο γα 15 8130 8 γοίοι- 
Θης6 ἴο 5. 658. 5. 16. δηὰ οἴδοὺ ρϑββᾶρθβ ροϊηϊεά 
ουΐ ὃΥ {πὰ (οιηπηεηίδίοσϑ. 

ὅ. καὶ ὅτι ὥφθη Κηφᾷ, ἕο. ϑδίηςε (ἢς Γεπυγγεοιίοη 
οἵ (ῃγίβὲ 5 ἃ {πίπρ ἔουηήοά ἴῃ ὕαςέ, δηὰ 89 ἔδοῖϊβ σδὴ 
Ὅς ρῥγονϑά ΒΥ ποίην πλογο βαι᾿βέδοζογι!Υ (ἤδη Ὀγ 1}}6 
ΔΟΙΠΟΓΙΥ οὐ {ἰἸο86 ἢο ἃγα ογθ- ψἸΠ6 5865 οὗ {ἢ 6Π|, 
τπογοίογο {π6 Αροβι!α ἀρρθαὶβ ἴο βανογαδὶ δσἢΪΥ ογἢῪ 
οἵ ογϑάϊὶ, ἴο ν ἰοιη οὐἵγ 1 οτὰ δον θά [ἡ π5ο] , δηα ᾿ ἢΟ 
Αἰ}, δἴ 1π 6 ρϑγ], ΠΔῪ ὄνθη βδογιῆςθ οἵ ᾿πἴθ, ὕογα [θβα- 
ἸΏΟΩΥ ἴο ἴἢ6 δοῖιΑ] γϑβιιγγθοιίοη οὐ (ἢγϑι. Αηὰ βίποβ 
ἢ 15 ποῖ πον ἱακίηρ ἴῃ δαπά ἴοσ (6 ιγδέ ἰἰπ)6 ἴο 
ΒῆοΥ {{|18, θα ϊΪ ΤΔΘΓΕΙΥ τθ8η5 ἴο ΓΘΟΔΙΪ ἴο {Ππεῖγ τγ6- 
ΠΠΟΙῪ ννηδὶ ἢδαὰ αθὴ ὑοίογε ἀοἰϊνεγεὰ ἴο ἰἤεπι, ἢς 
ἄοαβ8 ηοΐ δάάυςς αἰ {π6 τνῖ[ Π685565 (μοΐ, ἴογ ᾿Ἰηβίδῃσο, 
1Π6 τΣοομιϑπ, ΝΟ ψ γα {ἰ6 33 ,δέ ψἸηθ 5568 οὗ ἴπ6 Γο- 
ΒΌΓΓΘΟΙΙοΏη), θυαΐ Οἠἷγ {(ἴἰ6 τπογο ᾿προγίδηϊ ΟὮ 68. 
ϑίησα ἴοο, [6 δι ποῦν υοιϊῇ οἵ Ρεῖογ δηὰ «41|68 ν᾽ 3 
στοαὶ διηοηρ (6 (οἰ Δ η8, ἢα ἄοοβ ηοΐ οσοηΐοθηίΐ 
Πιη 86} νι ἀρροαϊηρ ἰο ἴῃ σεηθγαὶ ἰθδι πον οὗ 
8}} (ἢ6 Αροβίεβ. (πλὰσῇ [6858 πη θηΈ]ο}}8 ἢ1π|86}), θαΐ 
ἰΓρ68 ὧν παπιθ {6 δυιοῦγ οὗἩ Ῥεῖοθγ δηὰ “δηιαδβ; 
(Κταιυβ6) ; Θβρθοίδι!Υ ἃ8 Ῥεῖεγ ἰδ, δἴϊον [ἢ ψψοτηθη 8 
Γοροτγῖ, ὕδθι) [Π6 ἢγθὶ ἴο ρὸ ἴο τ6 βορυΐεῆγθ. ὅ6ς 
“Ψοἢ). 20, 8. 5804ᾳ. Οη κηφᾷ 866 1υκὲ 34, 19 δΔηὰ 84. 

ὅ. εἶτα τοῖς δώδεκα, ““ 16) ΟΠ ἔνεῖνε. ὙΠουρῆῇ, 
Ὀγ 1Π6 ἀδαιἢ οἵ ψιιάα8, αι! ὰ τἢ6 ἀθβθηςς οὗ ΤΠοπιδ5, 

5. 1 τνῖόὸυὰ Ὀερ ἴο δυβιχζεοῖ (ο [066 ννῆο ροδβϑεϑθ 16 ὨΘΟΟΈΘΒΩΤΎ η02- 
1ι|βεδίίοηθ, [παῖ ΠΟ Γα 15 γοῦτν [ὉΓ ἃ 8π)8}} πνοῦὶς οὐ ἐϊα "δὲ δηὰ {πε 
αὐιμε οἵ ἘἈδυδϊιηϊςαϊ ἰεδγωίης. Οπ πὸ ἴΌγηΟΣ βεὸ ἃ ϑογοη οἵ 
Βρ. ΒΙοιιῆεϊά, 
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Ἴπδγα ψότο θὰΐ ἐδη, γοῖ, ὈΥ 8 ποΐ ἀυπιυβιι] ἤραγο, [ΠΟΥ 
᾿ᾶῖα σδ θά {ππ6 ἐισείνο, ὈΘοδιι86 (δὲ να5 (6 μι ΟΓ 
οἵἩ (ῃεῖὶγ ΒΟΥ δ 118 οὔἱρίηδὶ ᾿ῃϑιτ|οη. δὸ [Ιῃ 
Μαῖι. “" ανϑ ποῖ 1 εἤοβθη γοὺ {6 ἐιυοίυο Ὁ" ΑΚ ἴο 
16 τοδάϊηρ ἔνδεκα, ᾿ξ 15 Ρ]ΔΙ ΠΥ 6Χ οπηθηάαίίοηθ. 

Ὑγ 1} σαβρθοῖ {ο {π6 ἐλέη τέδοίζ, ἰῃ6 ΑΡοβεῖβ ὩδΥ 
θ6 βυρροβαὰ ἴο δάνογί ἰο {{) 6 ΟΠ ΘΓ] ἀρρθάγδηοθ 
οὗ 6805 ΟΠ εγὶβὲέ ἴο {η6 Αροβί[6, πηθπιϊοηθά δἱ Ψοῖ. 920, 
10. οἱ 5664. 

6. ἔπειτα ὥφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ. 
Τὶ15 ι156 οἵ ἐπάνω 15 Ἰἀϊοί!σαὶ, ἀηά ποῖ ουπα 1π {6 
ΟἸΙαβϑϑ σαὶ ψυτιθτϑ. «ποίου ᾿πϑίδηςσθ οσσιΓ8 ἢ Μαγκ 
14,ὅ. ΔΊ γοϑρθοῖ ἴο {{πῸ ϑ6η86, ΒοπΊ6 δησίθηί δηά 
τη θγὴ (ομηπιοπίαϊοιβ γοηάθγ ἰᾧ σεργοηιο, αἰο. Βυϊ 
{Π18 18 ἴοο ἢᾶγβῆ. Τῇδ τηοβὲ 0] οἰου5 ΤΠ ΘΓΡγθίθγβ 
ΔΓΕ ἀρταρὰ (ῃδὲ 1ὑ πιυϑῖ 5: Θ.Υ πῖον ἐδαη. Ιτ τῇς 
ΡΑβθᾶρο οὗ Ματγὶς 1 88 ἃ σϑηϊινα δἷϊον 1, θὰΓ ποῖ 
ξουογηρά Ὁγ ἰῖ, ̓ ι Παν!ηρ οὗ 561 πο γορίμηδη ; ̓ ηαθοά 
10 18 ι.8664,. 88 1 ψεγθ, ραγθηςῃο }}γ, Κα {Π6 ρίης 
οὔ τη 1,Δ{|η)8. Τῆυ5 Βοβθηπ). ᾿ηϑίδῃοο8 “ Ιηςογίδοιε 
ρίμα ἰγϑοθη 15, 1. 6. βαν 800 σπά πιοῦο. Οὐ ψογάή 
οὐδ" ἢδὰ ἔΟΓΠΊΘΥΪΥ ἃ 51 Π}118Γ βἰρηϊβοαίίοη, ψ ΠΟ ἢ 15 511} 
τοίδιηθα Ὀγ “116 νυ ραν ἴη τθ6 ΝοΙίπογη σοι 168. 
Βοβοηπ. σομρᾶΓ68 {πΠ6 ΗδΘὉ. ΓΙ. 

Ἐφάπαξ, “αἱ ἴπΠ6 584π|6 {1π|6. Αἰ ευλαΐ ἰἰπηθ6, 15 
πποογίαϊη, ΥΒΙΌΥ δῃὰ Μδοζκη. {πιηἰ ἃ πιὶρἢ ἢανα 
Ὀδθη οὐ {6 οὐσαβίοη ΨΜηϊο, ἢ6 δρροϊηιοα ψΠἢ {88 
οιηΘΏ, Δ[ΓΕΓ 15 ΓΘΒΙΓΓΘΟΙΟΏ. ἃ((. 28, 10., ἴῃ 
σοηβοαάθησα οὗ νὨϊοἢ [ἢ6 οἰθνθη νψϑηΐ ἰο ἃ τηουη- 
ἰδἴπ ; δῃά [ἴ 18 ργόῦθδθ]α ((οῪ {Π|ηΚ) [δῦ πηδὴν οἿΠ ΟΣ 
ἀ!βοῖρ168 ψουϊὰ ἤθδγ οὗ (Π6 Δρροϊηϊπηθηΐ, Δηα 8556 π|- 
016 δἱ {Π6 β8π|6 {ἰπ|86Ὲ ἃηὰ ρ'δοθ. ὅ66 αἷβδο Μαῖίί. 96, 
82. Μαεῖς 16, 7. 

ΤῊ18 οἰγουμπηβίαποθ 18 ἢοΐ γοοογδα ἴῃ [ἢ6 (σο8ρε6195, 
μυΐ [ἴ 185 οηθ ΨἘΊΟἢ οὗὅὨ [861 15 βυ ἤς ΘΠ ΕῪ ρσγόθάῦ]6, 

Ὁ ΤΙῊ8 ἤρσουγε 18 ἰηἀορὰ {6 Θμουρ ἢ, Ὡδιηθῖν, ἴο 6811 ΔῺΥ ὈΟΩ͂Υ 
ἀεποτηϊηαίεά Ὀγ 18 υθεγ, ὃν ἐδαὲ πηεπιδέν, αν τΠΟοῸρ 1 τηᾶν ἠοῖ 
θ6 οομμρϊεῖε αἱ ἴΠ6 τἰπι6 : 88 οὗ οογρογαίΐοῃβ. ὅϑεὲε ΒεζΖαᾶ, ατοῖ., δηὰ 
Ό]268., Ρῃΐ}. 8. ρ. 9. Δπὰ ε0 Οαϊνίη : “" Αρρο]!αιίο υοάθδοὶπι τεχ- 
νικὴ εϑῖ, δος ἴδπι ΠΕ ΠΊΘτι τ αὐληὶ οΟἸρίατῃ ἀοηοίαϊ,᾽’ ' 
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ςοῃδίἀογίπρ' Εἶ8 βανθΏ ἀἰδείρ!οβ, πόδηθη, δινὰ οὐδε 
Ῥογβοηδ, γῆο δὰ ποὶ δοοὴ οὐνγ 1,ογή᾽  τηΐγβοὶθβ, αἵ 
ἩὮΏΟΠΣ δοιθ τηιδὲ ἤδγο ὕδοῃ οσοηνογίο. ἘΕῸΣ (Ας 
Βοβθηπι. ἰΓΌΪῪ οὔϑογνεβ) ἰη οι. 16. ἀγα γοοογάθα 
{Π6 πδηγθ8 οὗ τηδῦγ (γιδίίδη Μιηϊδίοτς οἵ συ πόοτὰ Ὧ0 
της οἢ 18 τηδάο ἴῃ ἴ[Π6 (ὐοϑροὶβ. Βοϑί 68, 88 ΤΥ ΒΡ 
δηὰ [Γιρίν, οὔβογνα, ἰη Αςίδ 1, 1δ., “1118 βδ:α {μδἱ 
{πε πιο οὗ (6 ἀἰδοῖρ] 65 ψγ88 ΟὨΪγ 6 ῃυητγοά πὰ 
ἐν ηίγ ; ὃυϊ {Π18 οουι!ὰ ποῖ 6 {6 ψο]6 ὐροῦ αἱ 
ΒΕ  νεοῖβ δὲ (δὲ {Ππ|6, ὈθΪ ΟὨΪΥ (ἢ 6 πυῦθεγ οὗ {Ππο86 
ψ 0 δὰ [ΟΠ] ον οα (ἢ γῖϑι ΘΟ ΠΌΔΙ Ϊγ, νοσ. 91. ὙΒΕΥ 
Ψ6Γ6 Ὠοΐ 8}} εἰἸ6 ἀἸβοὶρἰ68 ἰὴ 7 ἀδρα, Ὀὰζ ΟὨ]ΥῪ 1η Ζ26γὰ- 
βδίειη. [ἢ (ἀ}1|66 ἴἤθγο 85 ἃ ζγοδίῖ ηυπιῦοῦ." ΠΟΤ 
ἱβ ἰῃογρίογο ἢο ποοὰ, ψιἶἢ βοηα τηοάοτῃ (ὐοεμηθηΐδ. 
ἴοΓγβ, ἴο δ ρροδθ ἴθγα ἃ οογίδίη ἔογ 8ὴ "ποθγίδι! ἢ Ὠμπὶ- 
Ὀδγ: ᾿πάδοα {ῃ6 ἐπάνω ἀεϑίγογβ {ἰπδί| βυρροβιίο ; 
δἰηςσθ ϑαοῖ φιμαίπΠοαξίοπα σὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 υβεα βείοτε ἃ 
ἀεῆηϊδ ἡσῦοσ. Βγ (6 ἴογπι ἀδελῷ. Δρρὶιεὰ ἴο 
ἰἤδηι, 6 πειιδέ σμρροδα ἰμαῖ τΠοΥ ψοῦα τῃθῆ δε- 
ΠΙανογδ ἰη ὅοδαβ, (πουρσῇ τπ θῖν δ οὗ τσ! θ6 ψανογ- 
ἴηρ, δηά γοαυΐγα ἰἢδὺ σοηῃῆεγιηδιίίοη, ψῃοἢ Ῥγ85 ἴδ 
βιδοϊουβὶυ δἤογάθα ἴο ἴθι. [{ 18 ἴοο παγϑῇ ἴο 5Ξ80- 
Ροβο, ἢ βοπα (ΟΟππδηϊδίογβ, (ἢδιὶ [ΠΘΥ ΓΕ δ0 ςδ θά 
88 πανίηρ αὐογιυαγάς Ὀδοοίας (γὶδι Δ ῃδ. 

- Μένουσιν, σοπέϊπο. Ἡρις τε ὃς ϑΠρ 0] 1εα ἐν 
βίῳ 1" 88 ἴῃ Φοῇ. 41, 2. Βγ γεμιαῖν αὔόύυε τὶ ἰδ βυρ- 
εβιοά (ἢδὶ {ΠΟΥ διὸ γεαάν ἐο ὅξαν ἐδείένιονῳ ; δυὰ 
Ψ6 ὯὮΔΥῪ ΟὔΌΒΕΓΥΨΘ, ὙΠ}ὴ «485ρὶ8, (δὶ 885 ἰο ἐΐοϑα ψἢο 
ψ6γο ἀδαά, (ἢ οὲγ (οδ τοην ψουϊὰ θ6 ργόβογυϑα ὃὈγ ἐμοῖς 
σοὨΠἄγθη δηὰ δοαφυδιηϊδῃςαϑ. 

Ὁγ8. Ργιάθδυχ δὰ Ἰ)οάάγ. ὑγρο {{|]8 88 ἃ ρίοσίουϑ 
Ριοοῖ οὗ [Π6 γϑουγγθοίίοηῃ οὗὁὨ (γίδι. “Ηδὰ 1 βυδεῦ 
ΟἸΠΘΓΨ86 (ΒΔΥ 167} 80 ΠΊΔΠΥ ἴαϊδα ᾿οασίβ δοά 

π Τμο Ῥμ οἱ Γοιρεφηϊδίου {Πποἰγοίο (ἐδ ἀχρτερεῖος ἔγοδε 
ἴΠ6 ἔοἸ]ονν ες Οἰδβϑὶοδὶ δυϊμογτῖ68. Ρ]αΐ. μένειν ἐν τῷ ὅῇν, νει ἢ 
δ ἴ1ῃ6 οογπιρίεία μῆγαθδε : Ὀυΐϊ (ἢς ΡΟ Ομ)6 ἰθ ἴδγ πιογὲ ἔγεφιυςηῖ. 
ὅὃο Αγτίδῃ, Ἐρίεῖ. 8, 44. μέχρι νῦν διὰ σε ἔμενον. ϑιῖοῦθ. δογι. 118. 
[οἱ. 618. εἀ. Τίς. ἄλλα θεῷ δεῖ με ὑπηρετεῖν. διὰ τοῦτο μένω, καὶ 
ἀνέχομαι λουὼν τὸ δύστηνον τοῦτο σωμάτιον' ϑορῇ. Ττδοδ. 175. εἰ 
μα χρῇ μένειν Πάντων ἀρίστον φωτὸς Ἑστερημένην. 
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οΏρι]68 οοὐδά ἤονου ἢᾶνα δοίθα 1ἢ σοῃςογί ΠΟΥ 
“ψΟΌΪα ΤΟΥ 411 παν Κορ ἃ ββϑογοῖ, ψὨΙΟἢ ΓΒΠΊΟΓΒΘ, 
Ιη!ογαϑϑί, δηα ρθε αρβ οἴδθη ἰογίυγο, ὶρθῦ υγρα (ἤθαὶ 
ἴο ἀϊνυϊρθ; Θϑρθοῖδ!ν 88 [ἢθγ ἢδα Ὀ6Θη ΟἿ ἰγϑῖίοῦ 
9 Ωρ (ἢ6 ὑπγαῖνο ; οὐ δοοουηΐ οὗἩ ψῇϊςοῃ, Πδά (6 
Ὀδ6θη σοηδβοίουϑ οἵ ἃ ἔγαυά, ἃ σΈ ΠΟΊΑ] ϑιιρίοιοη οἵ εἂς 
ΟΠ Γ᾿ 8 ΒΘΟΓΘΒΥ τη )8ῖ ἤᾶνο 81 136η.᾿ 
60. ἐκοιμήθησαν. Αἡ 808] ΘΕ ΡΠ ΘΓ 5πὶ. ἴον ἀεσέξ, 

Θϑρθοίδιν (ῃ6 ἀδαίῃ οὗ {π6 τ σῃίθουβ ; (866 56 165. 
1,6χ.) δῃὰ ἤθγα (48 (πιγϑβοβί. οὔβογν}β) ἰ{ βυρραϑίβ 
ἴΠ6 γοβμγ ΓΘΟἐΐο). 

7. ἔπειτα ὥφθη Ιακώβῳ. 'ΓῊΪ5 ψ88 (45 (ῃ6 ΕδίΠ ΓΒ 
161} υ8) 7Ζ4τη658 [Π6 1685, [8 6 ὈΤΟΙΠΟΓ ΟΓ σου βίη ρβΈΓΠΊΔη 
οἵ ουῦν ογτά. Τΐβ ἀρρθδίδηςθ 18 ποί τϑοογάβα ὃγ 
τἢ8 Εἰνδῃρο 818, θυζ 1 15 ΤΩ ΘΠ ἸΟΏΘα ἴῃ ἃ ἔγαρῃηγχοηΐ οἵ 
[86 Αροογυρῃδὶ αο8ρ6ὶ δοοονιάϊηρ' ἴο (86 ΗδΌΓΕΨΒ, 
ῬΓΘβουναα ὃν Ψεοιηῃθ. Τὴ ρᾶβϑᾶρθ ὕγη8 [ἢ18: 
“« Ϊυτανογαῖ δηϊ «Φδοοῦιιβ, 586 ΠΟ ΟΟΙ)ΠΙΘΒΙΓΌΙΩ 
Ῥϑῆθιῃ δῦ 1]ὰ πογὰ, αυὰ [Ιρεταὶ οδἰΐσθιη 1)οπηΐ, 
ἄοῃρο νἹάδγοὶ ουπὶ τοϑυγρθηϊαπὶ ἃ πιογίῃ85. Απὰ 
ρα ἃ 1[{π||6 {ὩγΓΊΠῸΓ οἡ : “αβογίθ, δἷΐ οι] η118, 
ΤῊ ΘΉ88Πὶ ἃς ρϑηθιη." Απά ἀρδϑϊῃ : ““ (}}{ ρᾶπθῃ οἱ 
Ὀθηρα χιῦ, ἃς ἔτορὶῖ, οἱ ἀδαϊ Φαοοῦο Ψ“α8βῖἴο, οἰ ἀἰχὶ 6] : 
ἔγαῖδὺ πιῖ, σοπηθ δ ρϑηθτῃ ὰπ1π|, αυΐα ΓΟϑαγγαχὶς [118 
᾿Βοιμ }8 ἀοτη οπτθας» Ετοπὶ ψ ΠΙΟἢ 10 ἢ85 θ6θη ὈΥ 
δϑνοσαὶ τηοάϑγῃ (Οὐοιηιηρηίαίοτβ, 88 Ηδιηῃ., Ροῖί, 
Ἡδτγάθσγ, δηὰ Κυδιιβθ, (ποιρῆε ργοόῦδῦῖα (δὶ (Π]18 ἃρ- 
Ῥθαγδηςα ἴοοϊκ ρίας βοοη δίϊογ (Π6 γεϑυγγθοίοῃ, δηὰ 
1Π8ὲ ΨΔ1168 ψὰ8 ργϑβϑθηΐ δὲ [6 τηθὰ] οἵ ψῃ]Ο ἢ ΟἿΡ 
Γροτὰ ρδσγίοοϊ.͵ ψἱϊῃ ἢ 5 ἀ18. 0168. (58ε6. Μδοκη.) Τὰ 
ἔπειτα ἰ8 ἰπΠουρῃξ ἴοὸ ἢᾶνα {π6 β86η86 οὗ ργαέεγθα ;Ἐ 
βίηςθ εἶτα ἔν ]σ6 ΟσσυΓβ ᾿δγ6, δη βθϑῖη8 ἰο ἀδηοίο [ἢ8 
ογἵάθγ οὔ πιθ. Απὰ οἵ {}}}8 βιρῃι:βοδίίοη {πον δαάπορ 
ΕΧΔΙΏΡΙ68 ἔγτοιῃ 12, 28. «}41268 8, 17. [1{ βου ά 
ΒΘΘΙΏ 588 ἴο δββίζῃη (Π6 βθη86 ἀδίμάθ, ἐλθπ αραϊη, 
νου ΔΩΥ τοίδγθησα ἰο {πη6. ὅθε Ηδπηηη). δηΐ 
Ἤοορ. ἀ6 ας. 

ϑΟΙΏ6 Π]ΔῪ {Π1ηκ (Π6 ταρϑεϊ το οὐ {π686 ρδγΕ0168 

'κ Αρὰ 80 Ρβασοθ, βοβϑημηι., Κύβιβθ, δηὰ ϑοδίθυδ. 
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δη οβξηβῖνα ἰδυίοίοσγ. Βιι τ1π6 δηοϊθηβ τρογὰ ἴῃ {{ππὶ 
ΡοϊΪηΐ ποῖ 80 ἐαβιίἀϊοιιβ. ΤἬυβ ἮΝ οἴβ. οἰΐθ5. ἔνγο δαυδὶγ 
ΓΟΠΊΔΓΚΑὈΌ]6 οχαπιρῖοβ το Μοηβηάογ αηα Ηοιηεγ. 

Εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. 5 Δρροάγδηςθ 15 5816 
ἴο ἴανα θ6θὴ οἰχῇϊ ἀδγβ δἴϊογ (ἢ οἵ δῦ δὲ νϑσ. 6. διά 
νυ Ὠϊοἢ 18 πιορηἰὶοηρα δἱ Μδαγκ 16, 14. 

8. ἔσχατον δὲ πάντων, ἀπά αἴϊτεγ 4}} {π6 ταβί. 
8εεῈ ἀεσεῖν 9, 17. 24, 18 απάὰ 14. “Ὥσπερ τῷ ἐκτρώματι. Τῆε 

νογὰὶ ἔκτρωμα εἰρη ῆεβ δὴ δὐοτίίοη, οὐ ἰαχαιλίυγε ὑἱγῖ ἢ. 80 
Ηεαεγοῖ. Ἔχρί εἶπα ἃ ἐκβολὴ γυναικὸς. Τα Αἰιὶς5 σα] εὰ δυσὶ ἁ μβλώ- 
ματα ἀπὲ ἐξαμβλώματα. Ὑεῖ {Πιὶθ ἰαγ) δορὰ ὄκρωσις, δΓα ὑδεὰ Ὁ 
βορὰ αυϊπογο; δὲ Ῥμΐΐο 54. (οἰϊοά ὃν ᾿,οεεηεγ) ἀμβλωθρέδια εὑρίσ- 
κεται καί ἐκτρώματα. Ατίοιϊὰ, ἐε ρϑῆσγ. Ρ. 429]. κνήματα ἐκκίπτει 
παραπλήσια τοῖς κολουμένοις ἐκτρώμασι. Ηϊμροςτ. Αρμδοτγ. 50, 5. 
ἔκτρωσις. Δηὰ ἔκτρωμα οσοιτϑ ἴῃ 9200 8, 16. διὰ Κεςεῖ. 6,8. Απὰ 
"Ὁ ἴΡ5. 68, 8. “Κα ἴῆ6 υπτὶ πλεῖν δι οὐ ὈΪἢ οὗ ἃ νουιδη." ἘΠῚ 
ὙὨΐοῖ 1 σου σογματε ϑουρῆ. (ἡ. Τγγν. 46. τόκοισιν άἄγονοις γνναι- 
κῶν. Βγ δὴ) Θβδὺ ἰγβηϑίϊοπ, {6 ννογὰὶ σαπθα ἰὼ ἀφξηοῖς γοϑεξέαπεης, 
Δηά ννΆ5 υ5ϑ οὗ υἱῖαε ρεγβοῆϑ, ομέσαξίς, ννοπι βοοίεῖγ οδϑὲ οὐ. 80 
ὙΠδομῇγ]. Ἔχ ῃ]α]π8 ἰξ ἀπόβλητον, Δηἀ 4130 τὸ ἀτελεσφόρητον. ἼΒΕτε 
δ, Ὠοννανογ, ογς Δ ΟΠ ροϊπι οἵ νἱενν ἰν) ΟΝ (ἢ6 Α ροβῖϊθ πρῶ 
Ὅο δυρροδεή ἴο μανε υϑεὰ {πε ἴεγα), οἡ νυ δίς Ο(οηνηγοηίδίοσε γα ποὶ 
ἀρτεε. Βαὶ ὑείωγε 1 ῖεῦ ἰηΐο (6 ηυσδιϊοη, 1 πγυδῖ σοπιιρεπὰ 
πὸ }ιι81ἴςς οὗἩ (ΚΠ ουτηοηϊυδ᾽6 γαπηαγίς, {πὶ (5 18 Βροόκβθῃ διὰ τακει- 
νοφροσύνης ὑπερβολήν. ἴῃ νν οἷ ᾿ἰμε, ἰοο, τΠ6 ννογάβ βθειω ἴο πανς 
Ὀεεη νἱεννεά Ὁγ ΟὨγγοοϑῖ., τῇ 5675 11|1|6 οὗ ποιῃΐηρ ὧε σϑϊΐοπε πιὸ- 
ἵδρἤῆογδι; δι ἐς 16 οἢνίγιδ {πὶ ἰὴ δυσὶ ἃ οδεε, ᾿ΐὶ τοῦ κὶ Ὀδ νϑῚῪ 
ἡπγυαϊοἰουδ ἴο ργέες Οἡ ἴῃ δόῆβε οὗ (πε ἰθσω. ἴῃ (γδοίηρ δε γαῖῖο 
τοεϊδρἤοτιβ οὐ τηοίογη Οομηπιεηίδίογ ρὶνε (Π6 γτεΐῃβ ἴοο τους ἴο 
ἀπεῖν ἱπιαχίπαϊΐοη. γγεῖδβ. τπἰηκὸ ὑπὸ Αροδίΐς ᾿85 σεΐδεσθοηοε ἴο ἢΐδ 
ἀϊπιϊηυιϊίνε δίδίιγε. Βὶ (νὲ8 ἰδ ρυεγὶ!ε διμὶ [ΓῸΪἧ μέζτωγ οτὶς οίστω. 
Οιἰδεῖε, δὸ ἤδιμη),., Βαγοηΐιιθ, 1 δρίάε, [δοεγδ, ϑοῃοιϊωδβ, [2 ΟἹεσε, 
δηὰ οἴϊιεῖο δρ. οἱ, υἰϊηἰς ἰΠεγε ἰ8 δὴ δἰ υϑΐοη ἴο ἴμ6 δρρεὶ]αιίου 
ξῖνδη ἢγ (εὲ Ἐοπηδηθ ἴο βϑυρεγῃηιυΊογογν ϑαηβίογθ, ποι ϑυκίοη. 
Οεῖ. ο. 36. δδγβ, αδογί ἴσος υμΐβην4 υοσαδαί. ϑοίηθ, Ππούνγονυοσ, Ἷδ]ὶ ἴῃ 
ηυεειίοη {Π6 οοτγοοίηεδα οὗ ἴῃς τεδαϊηρ, δηκὶ Ἡνουὰ δτηθιμὶ οτείπος. 
ῬοφδὶΪν αδογέϊυοε 18 ἃ ρἷοδδ, ὃν ἃ τη ἰδία κο οὔθ, Τ οὐ οἴεΐηοϑβ, νυ Βίὶςδ, 
πονονεγ, (] ἱπηαρσίἢ 6) τλιιϑῖ γαῖθεν ὃα γείεγγε ἰο τἤοβα ἰηβηϊθ ττῦο 
ἃτε Ὀγουρϊ ἰοἴο (ΠΕ ννοΥ]ὰ δῆπει ἴππς ἀυς τ{ἰπγ6, 89 ΟΠ ἀτοη τυ ἢ Ποαὶ 
ἴα τιοῖοῦ δ ζΌΠ6 ἰδ τηοηῖϊ8. Δηα (ἰἰΐ8 τνοι  δεθῖ τ γῪ τνοῖ 

κ Τῆς ῬΠΠοΙορ ϑῖϑ ἐὁ ποῖ ΘᾺ ἤονν ἐκτιγρώσκω σοὔγ65 ἴο τπεβδη τ ἶδ. 
Ι εὐυδρεοῖ ᾿ζ νγᾶβ ἰῃαϊ τρώσκω δΔηὰ τρόω δια {Π6 "ΒΕ η86 οὗἁ ἴδ σορηβίς 
τράω, τρέω, ἰεγεῦτο, ΑτδρεΝ ,Ζάαεενε; σἰεπος ἴῃ 8] βίο ἰ8 μἰαίη. 
Τῆς ἐκ ἴῃ {Πἰ8 86 58. δίγοη μὴν ἰπίοπεῖνα, διὰ δάνογῖθ ἴο [εξ ἕΌτος 
ὙΠ] οὮ ΠαῖΌΓΕ ὀχογίδ ἴο ὄχρεὶ ΟΥ ἴῆτγονν ΟΠ δ ἢ δοογίϊ 8. 

1 Οἵ ρμεγῆδρθ ἰΐ αἴόϑα ἔϊυμι δοοίάεηϊ; δηά {Π2 ἀορτθεβ οὗ οοῖ- 
Γυρίϊομ ΠΙΔΥ͂ ἢδνε Ὀδεη {Π|656 : ογοίδοξ, ΟΥ̓ ἴθοε, ΔΑΒ οτιΐνο. 
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βυΐϊς {π6 Δροκβίϊε, 86. ἠοῖ Ὀοΐῃρ; οὔθ οὗ [1 ογ ἴα] ἱνεῖνε. Βαϊ τὰ 
οδη δΑγαΐγ ϑιιρροϑα {Ππᾶὶ ἢ6 νουϊὰ ἤᾶνα Ὀθοη δοᾳυδιηϊθα νυ ἢ (ἢ 5 
86 η86 οἵ ογοΐημιδ, 5111} 688 ἰῃαϊ, 'ἴῃ δἀάἀγεβϑίηρ ατοεῖκβ, 6 τνουϊὰ 4] 6 
ἴο ἰι. Βεβίάεβ, ἔκγρωμα, ἴῃ ἴῃ ΟἹα εδίδιηθηϊ, παν [89 {}}}8 ΒΘ 86, 
Ὀυϊ ἰνναγβ ἴΠ6 γϑύοῦβθ, ὨδιΉΕΪΥ͂, ΔΏ ΘΙΩΌΓΥΟ ὙνΒῖο ἢ ὩΘνΟΡ ΘΟὨΔ6Β (Ὁ 
1 ρῖ, Ὀυι ἰ8 ςαϑῖ ΟἹ τη οτστηεά, 

Βρ. ΜιΙάαϊείοη ἰακοβ ἰξ ἴο πιϑδῃ ἃ ἰαδέ δογπ οἶδ, ΤΠα ᾿οαγποὰ 
Ῥιεϊαίοα, 1 διιρροδβα, ἢδά ἴῃ νίενν (Π6 σοιηγηοη ποίΐοη οὗ (π6 τεοκζίϊση 
οὐ τ᾽ ϊπρ, δυοῖν, {Π6 ᾿δδῖ ὈΌΓη ΟΥ̓ {Ππ|Δ (ΠΥ, 80 οα]]οὰ 88 Ὀεΐηρ; 
ἘΌΔΙΪΥ {Π|6 9γη8116βὲ διὰ νεδοδί, ΤῊ ΐβ, πούνανογ, δϑθῖη8 ἃ ΥὉΓ 
δτουπάϊΐεββ Ὠοϊο. '“Γίια ἰδαυποὰ Ῥγεϊαῖα αἰϊθιρῷ, Ἰηάἀοοά, ἴο 8ι}- 
Ροσῖί ἴὶ ἔγοαν ἴπ6 δυιϊῃονγιν οὗ ΤΠοοργ!. Βαυῖ {ππῸ ορὶηΐοῶ νγυ8498 ηοΐ 
ΤΠΘΟΡΉγ δοῖ 8, Ὀυϊ οἠς νυ ἢ ἢ6 Γορογῖβ ἴῃ ἴἢ6 [Ὁ] ον»; ννογὰβ : 
τινες δὲ τὸ ὕστερόν γέννημα ἔκτρωμα ἐνόησαν. ἴ 8}, ΠονΥΟΥΘΙ, 81}Ὁ- 
μγιβοὰ (ῃϊ}8 παδιέως ἤοπιο ἀἰὰ ηοῖΐ δοεῃϊ ουἵ ἔπ Ἰαίδηϊ οογγαριίοη ἴῃ 
τ}}8 βεαηίθησθ. ον ὈὉγ ψνῃαΐ Δ)]] υϑοη σϑη [6 1651 ὈοΓῺ οἰ ἃ θ6 ο4]16ἀ 
{πε ἔκσρωμα Σ Ἦον οδῃ ἴξ, τη|688 1 δ6 ὈοΓη θεῖογε ἴΠ6 (ΐηγα, δεῖ 
ΒΌΟΝ δῇ δρρε]αιο ὃ Νοιν (Π6 τεϑάϊηρ; ἰ86, 1 ἢανα πὸ ἀοιδί, 6οΓ- 
τυρί ; τῃουρὶ ᾿ς τᾶν θῈ δηιδπάθα Ὀγ (Π6 ἰοδϑῖ ῃοββϑὶ Ὁ]6 αἰϊθγαϊΐοῃ, 
Ἐδδά ον ἔογ ο, ἰ.6. ὑστέρουν ἴοΓ ὕστερον, δῃά 4] νν}}] Ὀ6 τίρῃτ. Ι( 
Ὑ}}}} 1Πθ 5ἰρην ἃ οἰ} Ὀοτη δον ἰἴ8 ἀϊτι6 οὗ [Ὁ}} τ68. “Γμΐδ, 1η- 
ἀεεά, ννου]ϊά οουηϊεξηδηοα ἴῃ τεδαΐηρ; Ογοὶπμα ᾽ν ϑαυκίοηΐι5, Ὑοεῖ 
ἴα Ἰηϊογργεϊβιίοη οδηποῖ "6 δαπιο, Ὀδοδυϑ8 ἰζ 8 σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο (Π8 
ΨΕΡΥ Ὠδίυτε οὗ ἔκτρωμα. 80 {Π|π8ἰ ἰϊ 18 ποῖ πδοόβδατῳ ἴο0 τεϑογῖ ἴο ἴπ 
οὐ)εοξλίοη οὗ 51466, ἰδί ““ἴἴ ἀοο8 ηοῖ ἀρρϑδνῦ παῖ ΔΩΥ ὨΓΕ] αἶσα νναβ 
Θηϊεγίαϊ θα δραϊηϑὶ (6 ἰαϑσῖ Ὀογη οἰ ἰἀ.᾿ ὙΠαΐί βθηβὶὉ]6 Οοϊωηπιθηίβ- 
[ΟΣ νν»88 ἠοΐ, 1ἴ Β66ΙῺ9, ἀννᾶγα οὔ [6 σοιημηοη ποίΐοη οὗ ἰἶδ τεοϊ ἐμ, 
ΟΥ ΓΑΙΠΟΥ ογὶρ ἐπ ({0Ὑ διιοῃ, ἴῃ 8 ποίβ ἰη ἐπ ἤγεῖϊ ρμαᾶτξ οὔ τ οτκ, 
Ι μᾶνα δον ἰ8 ἰῖ8 ογ[ ΟΡ ΔΡὮΏΥ, ννῆογα α͵80 1 ἰᾶνο. οχρίαἰηθὰ 118 
Τηθδηΐηρ). , 

Αἴἶϊογ 4}, (μοροίονο, ἴδ δοιηγπηοη ἰηίεγργείδιίϊ οη δθθβ (ἢ6 Ὀαβὲ 
ἑουηάεά, διιρμογίεα, ἴοο, 85 ἰΐ ἰ6, ΌΥ ἴπ6 δηοίεηϊ δηά ΘΔΓΪΥ τηοάθγῃ 
(οτηπιδηϊδίουβ, πο ῥγονα παῖ δὴ ἔκτρωμα, ΟΥ ἱπιρεγέεςϊ δηα ἀεαά 
δοΥῊ οπιῦτψο, νγ85. ἃ Ῥγονογ 8} ΘΧ ΡΥ ββϑίοη [ῸΓ ΒΥ ἰπΐπρ νῖ]α δηὰ γΓὸ- 
ζυ86.5 8ε6 Νύῃ. 12, 11 ἃ 12, 7 α σΟΠΊΡΑΓίϑοη, πούνευοσ, 16 ποῖ 
(1 οοηοοὶνθ) Ὀεΐνγοθπ δὴ ἱπιρεγίεοϊ δηὰ ἀεδὰ Ὀογῃ οτῦσγο, δηὰ 8 
χηδίιγε δηὰ ᾿νε Ὀογὴ οὨἀ ; δἰησα {π6 Αμοβίὶα τναβ, σὲ ἰεηρ ἢ, δρὶ τὶ - 
{π|4}}}Κ δόγη ς Ὀιῖ Ὀεϊννεθη ἃ οἰ] ὰ ὈΟγ Ὀεΐογα 118 {π|ὲ, δηα αἰτσανϑ 
Σηρογίεοϊ, ἢ ομς {παὶ π88 σοπηα ἴο τηδίυγ Ὑ Ὀοίογα ἰζ8 Ὀἰγἢ. 
Νὸον δ.0}} 88 ἴΠ6 ΤΌΓΙΠΕΡ ἀγα οὐδογνειὶ ἴο Ὅ6 υϑυδ}ν δι} }6 ν ΤΠ 8η 
Οἴδιεγβ, δηὰ ᾿ἱηξεγίου ἰῃ ὈοαΪγ δηὰ τηθηΐαὶ δηἀοντηθηίβ8. Βιῖ. Ραδυὶ, 
{Π 6, 08}18 Ὠἰ τη β6 ̓ 80, 88 ὑθεΐηρ ποῖ δὴ Αροϑίε ἰοιτηβὰ δηὰ μεγίεοιεᾳ 
ἴη [6 ΨΥ παῖ [ἢ 6 οἴου Αροβίϊθα τνεσο, θυζ (88 (οι ηηθῃ. 88γ5) μὴ 
μορφωθεὶς ἐξ ἀρχῆς τῇ κατὰ Χριστὸν πίστιν, Δηἃ Ὀεΐηρ τηδής ἃῃ 
Αροβίὶς (ἴυ υϑὲ ἴπ6 νογβ οἵ Μίδοϊκη,) νἱτπουΐ (6 δανί)ρ; ρὍπ8 

ἢ Ληά εοὸ Τβεοάοτεῖ: Πάντων ἀνθρώπων ἑαντὸν εὐτελέστερον 
ἀποκάλεσαι θελήσας, πάντας καταλιπὼν τοὺς ἐν τῇ μήτρᾳ τελεσιουρ- 
γηθέντας, εἶτα κατὰ τὸν νόμον τῆς φύσεως γεννηθέντας, ἀμβλωθριδίῳ 
ἑαυτὸν ἀπεικάθϑει ἐμβρίῳ, ὃ τῷ τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἀγκατείλεκται 
καταλόγφ᾽ εἶτα τούτου τὰς αἰτίας διέξεισιν. 
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(πγουρὶ (Βα ρεενίοιι δπὰ γορυἶαν εοῦγοε οὗ ἰηειτιροςίοι, οπχρεείεδεε, 
δέκὶ ρεεμδνγαιίίου, ἡ οἢ ἴῃς οἴβεῦ Αροοίΐθο επ)ογοῦ, ψ Βὸ δὰ διἰεπύε 
δεουο ἀυτίηρ ὶδ υἱοί οἱ οαγὶ. ΤΏοιε ΠΙΔΥ δἷδο 6 δὴ αἷϊα- 
βίο ἰὸ δε εκιτδογϊ μευ τοδηθεῦ ἰὴ ἡεἰοῖ ἰἢς Αροδίξε νσῶϑ εοῦ- 
νοεεὐ, διὰ ὑτουσῶς ἰηῖο ἴμα δρίγϊτυδ) ᾿ἢβῈ δοιὰ ἃ εἰδίς οὗ ϑαϊναίϊου : 
δἰηος ἴῃ οἰ άγεη ἰπητηδίυΓεϊν Ὀογῃ, [ἰδ ἰα ρεεθεσνεὰ Ὁγ αγί δϑὰ ες- 
ἘΓΔΟΓΟΙΏΘΣΥ ΟΔΓΕ. 
Το δἀνεσγί ἴο ἴῃς οοη͵εοείατες τοῦ ματα Ὀοεη ᾿δσεαγεεα, δοίης 

ὥσπερ ἐν ἐκτρώματι. Βαὶ δεειάεβ (δαὶ τ τοι] ὑε Ὠδνγά ἴο 
Ῥτουα την μὰ τ Κοοὰ Οἴϑεκ, ἴ6 αἰ δου τνουϊὰ οὶ (ὈστεῦΥ ὃς ἀΐ- 
τηϊδἰεδοά ; δι 1.6 οοαγδηο γεϑαϊησ ἱδ εοηδειιδὰ Ὀγ 16 ἰδυξαῖοα 
οἵ Ἰκιοι, Ερίοῖ. οὐ Βοιηδοος (οεἰϊεὰ ὃν Οτοί.) οὗ γὰρ εἰμε ἄξιοι ὧν 
εσχατος αὑτῶν, καὶ ἔκτρωμα. ἘονΡ τῷ ΤΩΔΗΥ ταούεγηῃ ΟΥ̓ ΟΣ, ὃς 
Βαιίίεγ, Οδγορεγίυο, Εἰ ετρῆυδ., δοὰ ὁ οιλειν [“χ., τΟῸΝ γεβα τῷ 
υγ τινι. Βυΐῖ ὶ ἀοδδ ποῖ δρρεδὰγ ἰμδαῖ (πὶ. Αἰιϊεΐδι ἐνὰσ ᾽ζ85 ρμΐϑδος ἰδ 
ἴῃς Νενν Ταδίδινοηῖ, δνὰ ἤδη τῷ οὗ τινε ἰδ ἰυ5 υϑο, 11 ἰ5 Ὥενεσ 
(1 ἐδ κ) μὲ δείονγε ἃ ἤσυη ἰη ἴννε ἀδίϊνε, γαῖ αἴἶεν ἰι. ΤὮς δυιἰεὶς, 
μβοννενου, ἰδ οἱ (66 ἤ ο1[28γ8) υϑδει κατ᾽ ἐξοχὴν, ἴον {πε οἴ γε Α ροβί!ες 
ψνεῖς, ἰῇ 0 δεῶθθ, ἐκγυρώματα. ΪἸὲ ἰὁ εἰρσῶιγ οὐδοῦνοά Ὁγ Βρ. Μιάαϊε- 
ἴοι, (δὲ ἰἴπογα ἰδ Ὧο εδρρ νδοίδ ; ἰἢ8 Αροοῖϊς δι; ἴο δρρὶγ ἐϊ ο 
ἰδεῖ, Αμα (δε ] Ῥεεΐδίε ἴδκδο {πὸ δυιΐοῖς Βοσε 85 ἰὼ ἔκκε 
18, 18, ἐμοὶ τῷ ἁμαρτώλῳ. “« Ἐοτ (ϑαγα Βε) γΏεῃ 8ΗΥ ἴίγι υκῖνε 
ποτὰ ἕἰὁ μἰασεὰ ἰὼ δρροεοϊ(Ίοἡ τ ἢ ἃ ρεγϑοηδὶ ργοηουη, ἴπῖ αεἰἰγῖδυ- 
εἶνε δ ἴα διτίοϊε ρτεβχοὰ ; {ἴπ αγιϊοὶς τηϑεϊκὶπρ ἰἢς δδοειενρίϊου οὗ 
εἶνε ῥγοάϊοαίθ"" Τα (γυϑ τεοϑοῃ ( οοποεῖνε) ἰ6, {πδὲ τνογε ἰδ ̓ἢ 
«οἰ ροὶδ οὔ ἰξε ματγιϊοὶρία οὐ {{ν νεγῦ εἶμι. ΤΏυδ ἴππ6 ἀγιίοϊς πα μαγ- 
εἰοὶρίε δἰδωὰ ἰη ρμίδοε οἵ (ἢ) γοϊαίἱνα ῃγοπουη διὰ υοτὺ ἰὴ ἴῃς 1Ἰηαϊοι- 
εἶνο, ““ ἴὩ ῆυ δ.᾽" 
Τῆα ὡσπερεὶ δ μἰδίηἷγ δὐάεά, ἰο δοίεῃ {ἰπ Ὀοίάπεε οὗ (δε ἤξατε, 

δηὰ καὶ [25 (Ππὸ δεηδε οὗ εὐέλ. 
ὙΒ6 ἰπιϊεγργοίδιϊου δῦονο δἀορίεα ἰδ δἰΤΟΟΡῚ δυρροτίεὰ Ὁγ (δε 

Γὰδ ζοϊ]! οννίηρ, νὩΟὮ γε ἀχρἰδηδίογυ. 
Οὗ εδε δρφροδγδηοε ἤεγο δανεγιο ἴο, τρεητ 085 ἰδ τοϑς δ Ασςίβ 9, 

.17. ἃ 28,14 ἃ 14. ΤΆΦ τεοεδϊ (ουσπεηϊδῖον ροτιοῃρὰ ἐμαὶ ἔτ νγῖϑ 
Σνὺς οὐγρογεαὶ ; δηὰ ἰπῈῪ ἰγεδὶ οορίουεῖὶγ ΟΒ ἴδα δουῦΪεει. Βυϊ ἱπῖο 
εἰνεὲγ υπίυυποα, ὨΔῪ ἱγγενοσεηῖ, δμθοῦΪδ(ίοηβ 1 δα] ποῖ δῖεσ. 
ὙΠ} τεδεσς ν}}} οὐδ [86 δθοιμιοης οἱ {Πα ρ8588ρῈ5 οὗ ἰἢς Αςείϑ. 

9. ἤει Ὧο δχρίδηδίίϊοη 18 ἤροθϑϑᾶγγ. Ἴκανος ἰβ 
᾿ι86α ἴον ἄξιος ; 88 'ηὴ Μαῖϊ. 8, 11. ωΚὸ 7, 6... δῃηά 
Θἰθον ογο. [{ 18 γγοὶυ ἰουηὰ ψπ ἢ} οὐκ εἶμι. Ἐχδι- 
Ρ68 ἔγοπὶ Ηογοά., Τ᾽ ογβ. Ηδλ]., δηὰ Ατγίβίβη., ἃγε 
δἀὐάυςεοα ὈΥ ὅ.ἢ]. [16χ. Καλεῖσθαι 18 υβροὰ ἴογ εἶναι; 

κ 80 Μογαῖ,, Ογοῖ., διὰ δοϊαϊον:: “" 8)ς 8ὲ δρρεϊϊαϊ ρῃγο 5λί.- 
νἱταϊ8 δρ᾽ γἰ [815 πποάιιηι: αυΐὰ οοηνογδίο 6}08 δυ δ ἕυϊ;, Αεῖ. 9. 
αἰ τη} }5 ἰησρίηδίο αἱΐουΐ δρογίυϊ : αὐἷὰ θα Ἰοηρᾷ ἰηϑιϊτυκτίοης οὐ 
ΟἸ γίδια πίδεγιιαι ρεγάυοίι5 ἔαἶϊ, αὐο εδθεῖ νεϊιιϊ Ὠδι ΓΑ Π 5 ματι ΐο, οὶ 
ὙΣ δαῦυϊτἃ ; αυομηοῦο ἱπηπιδίυγὶ ραᾶτγίυ ο)ϊοὶ εοΐεηι."" 
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Ιἰκὸ (Π6 Ηοῦ. ΜΙ ἰη 18. δ6. 7. δῃηᾷ οἰϑονῆοτθ. ὅ'66 
(6βθη, [οχ, 

10. χάριτι δὲ Θεοῦ εἶμι ὅ εἰμι, ““Βυΐ Ργ (86 Ὠπιγη6- 
τρὰ ἔανουγ (Δηὰ ἔτεα ργδςθ) οὗ αοἀ 1 8π| ψδδὲ 1 
Δίη,᾽ 1. 6. 8ὴ Αροβίϊθ. Τῆδ ψογάβ [Ὁ] ον ηρ' Ωρ ]ν : 
“ἐ ΔΩ ποῖ πΠοΓοΪν απ Αροβῖϊο, θαΐ (6 ταοβί υβοίῃ] οὗ 
ἐθοιη 411. ΤΉϊ5, ἤοσονογ, ψἢ [6 884 Π16 ΠΌΠΉΥ 88 
θεΐογθ, ἢ δϑοσγίθϑβ ἴο (Ὧ6 στδοα οἵ αοἀ. 

ΤὮ6 χάρις ἤδΓα β86ϑῖηδ [0 ἀβποΐβ ποί οἠἱυ {86 (8- 
γουγ οἵ ἀοά, θυΐ, ἔγτοαι {Π6 8δα)ιποί, (ἢδὲ ργαοίουβ 
Δ8δἰβίδῃςο, ὈΥ {Π6 ἱπιραγίίηρ, οὗ 1ῃβρ᾽γαίίοη, τηΐγᾶου- 
Ιοιιβ ρ!8,Ὲ ο. νηοῦ (Π6 8458) ψ 58 οὐ κενὴ, ποΐ ἐπ 
ναϊη,Ἷ Ὀυΐ (ὈΥ 8 πιθίοβι8) νεσῪ οἰοδοίοιιβ. ΤΠ, 1 ἴα 
δάβοά, περισσότερον αὐτών πάντων ἐκοπίασα. Ἡροτο (86 
Οοιηπηθηΐδίογβ οὔἶί ἰο ποίσα {Π6 τηοἀοϑὶν δηά ἀ6]]- 
ΟΔΟΥ ον]ησοά ὃγ {Π|| Αροβίίθ. Ηὄδ ἀο68 ῃοΐ βαυ, “1 
αἰίαϊπεοα ἸΏΟΥῸ δμοοθδ5 ἰἤΔη (ἢ 41},᾿" διιῖ τπηρσγοῖν, “1 
ἑαδομγοα πιοῦθ αὐμπααπέϊν," ἕο. Απηά ὄνρη ἐλαέ ἢθ 
Ιονοῦβ ὈῪ ἴπ6 ἢδχί ψογάβ8, ἰϑϑί ἢ6 βῃουϊα 6 ἐπουρσδὲ 
ἐο Πἰηξ δὲ {πΠ6 βιιοςοββ οὗ ῃἰβ οὐσῃ τηϑῦῖῖ. ““ Νοί, ἢον- 
ΟΥΟΓ (8408 6), {Πᾶὶ 7 αἀΙἃ {Π18, θυ ταῖμοσ {Π6 ρτα- 
που: οὗ Οοά ιμδῖ νναὰ8 ψ 1} τη6 ([ῸΓ Ὧν 
εἰρ! 
Τμο οὐκ---ἀλλὰ 18 (0 Ὀ6 ἰηϊογριοίοα ποπ ἑἐαηι--- 

χιιὰπι. Ἐοτγ, 848 ατοῖ. οὔβϑογνϑ, [ἢ6 Αροϑί!θ βρϑβακε 
ὈΥ σΟπΙραγδΟΉ, ὨΟΐ 80 ἃ58 (ο 6χοίμαθ ἠϊπιδοίζ, Δηα γοῖ 
(ο δϑογίῦβ {18 »γὲποίραξίν ἰο (6 ὶυΐμρ ροιρόν." 
Απὰ ἢ6 τοίριϑ ίο Μϑαίί. 10, Φ0. Σὺν ΒοΓΘο, 88 οἴϊοῃ, 
πηροῖί8 περ. Τἢυβ 1( 18 ἐγαΪϊν οὔβογνοα ὈΥ ατοί.: 
“«Οναΐξία 1)εὲ οἰπὶ αἰΐχμο 6666 αἰἸοϊλαγ ουἱ ἔανεί δἰηιις 
ΟΡΙ᾿υἱδίυτ. Ὑι46 Μαῖΐί. 28, 206. Θυοάΐ ἢϊς ρεῖ σὺν 
ΧΡ] Ισαίγ 1ἃ 810] Ροῦ ἐπὶ, Αςί. 4, 88. Ρεῦ μετὰ 1 
Τιπι. 6,21. Εδι ἤεξο Ἔχρ]οϑιο ὈΡΟΊΣΩΡ.᾽ ' 

ϑανογαὶ ρΆ 858 668 Οἡ [ἢ6 δυδ]6οί οὗ Ὠινίηθ 60 ἼΡΙβ 
ἱπηραγίοα ἴο (ῃ6 ορααϊφηΐ ἀτα δαάἀυςοα Ὀγ αδίακ. Μ.- 

ἘΑ βεῆ88 γεηυίγεα ὈΥ (6 86 οὗ χάρις ἴῃ ἴα ποχί νοῦβϑθ, ΨὨΟΒ 
Ἶ58 ἐζορείϊοαί. 

1 ἴη ΠΠυδίγχαιίοη οὐ {ἢπ]8 βθηῆβα οὗ κενὸς γήεἴ8. οἰἴοβ Ὠειηοβίῃ. ὑγὸ 
Οὐταλ. κενὰς χαρίξη χάριτας τούτοιε' πα Νοηηυ8 Ὠίοηγδ. 47. Δὸς 
κενεὴ» πᾷλιν ἐμ φίλην χάριν. : 
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Α.9, 40. Απὰ Βυ ΪΚίου οἰἶτδ8 8 βίαν αν δοηεπιοηΐ οἵ 
Ἐρίοι. 8, 1. Ταύτα μοι ᾿Επίκτητος οὐκ εἴρηκε---ἀλλὰ 
Θεὸς τις ποτ᾽ εὐμενὴς δι᾿ ἐκείνου. 

11. εἴτε οὖν ἐγώ, εἴτε ἐκεῖνοι, ζο. ἘπυπλοΓδί!5 5: ρ1}- 
Ἰαιῖπὶ οἴδοις5 δος ἰοβιϊ πιο} 8 γοϑυγγοοί οηβ (ΟἸΓΙΞΙΣ ; 
τΔη δηλ οἃ 1ἴΠ υη8π| νου 1 βυιπγηηδη σΟἰ ΠρΊι, ἀπππὶ 118 
Ἰηηυϊῖ : “δῖνθ ἜΓρῸ ορΌ, βῖνθ "Π}, 118 ργεάϊσϑε5, οἱ 
114 ογβ  ἀ15118." ((} 105.) 

ΒΥ ἐκεῖνοι ΔΓΘ τηθδηΐ {{π οἴθγ Αροβϑὶϊθ8. Εογ ἴδε 
αὶ νϑῦβ6 15 ραγθη([δίϊςσαὶ. Ηδθγα βοῦγα νοι πηι5ὲ δὲ 
υηδογείοοά. ΔΥΠΗΌΥ δηὰ Μδοκη. βιρρῚῪ »γεαςῖ. 
Τιν8, Πονονογ, 18. ὑπογιἰοαὶ. Οὐτοῖ. ΒῈρ0}1658 σδρρὶ- 
εἱμηέων, ἡ Ὠϊοἢ πηᾶῪ Ὀ6 δάπηϊοἀ. Βυῖ (Π6 ἴγυς 5υδ- 
δυάϊτῖοι βθεη8 ἴο δ6 περισσότερον ἐκοπίασεν, ἔτοτη ἴδε 
γεοοάϊπρ. Αηά 8ευςῇ, 1 Πηά, 185 {πΠ6 τηοάς δἀορίεοα 
᾿ν ΤἬΘΟΡἢΥ]., νἤο ρδγαρἤγαβοβ ἰἤυ8β : εἴτε ἐγα) ἐκο- 
κίασα πλέον, εἴτε ἐκεῖνοι περὶ γοῦν τὸ κήρυγμα ὁμοφωνοῦ- 
μεν ἅπαντες. δ οἢ ψΜ6}} γαργθβθηΐβ [Π8 Βοορα οὗ (ἢ 
Ρϑββᾶζϑ. 

Τῆς οὕτω τοί ἴο {ἢ 6 γοϑιυγγοοίοη οὔδο ἀθδά, τἢ6 
80) 6ςΐ ἴῃ ηιιοϑίίΐοη. Κηρύσσομεν, ““νὑ αἰΐ ργεδοπεὰ 
δΔηά ρυθ] οἷν ἰα8ι1866 4 {πΠ|8 ἀοοσίγιηα ; δηά {Π15 γα 8}} 
Ὀεϊονεὰ ;᾽ ᾳ. ἀ. ““(Π18 15 ἴΠη6 υἱπίίογ δε οὗ γοῦ 
δηὰ 4} {πὸ ΟἸνυγοῇ 8 ; 80 {παὶ ἱ γου ἔογβακα 1ἢ}]15, 
δηἀ [ΔΚ6 ὕρΡ δηοίποσ δε οί, γου «ἰἱ οοπάρσῃῃ γουΓ- 
βεϊνϑβ." 

14. εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσξται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, 
ὅζο. “Βυϊ" τ θ6 Ρυ] ον ργοδοῆβα Όγ 84}} οἱ ἃ 
ΑΡροϑβι165 {δἰ (ἢγιϑὲ ἤδι ἢ θδθη γαὶβθὰ τοι {6 ἐθδά, 
ΠΟΥ͂ δΑΥ 80Πη6 ΔπΊΟΠρ' γοῦ ἰπαΐ ἴΠεΓΘ 185 ὯῸ ΓΟΒΌΓΓΘΟΟ- 
(Ἰοη οὔ τῆς ἀε84." [{ 86:8 [δὲ οὐκ ἐστι 18 τ|364 1π 
{Π6 8686 “ἰ58 ποί ροεδὶ δίς." Ἐὸτ ἐδαέ νν5 {πΠπ ορὶηίοι 
οὗἩ δοπῆς ῬἢΠΟΒοΟρΡἤοΓΒ δηὰ (6 δῪαάάυςσθος. Πώς, 
λέγουσι ἰ5 ἴο Ὀ6 ἰδκΚοη ροριίαγῖεν ἴου : ““ ΠΟῪ δαπ 
{πον δγ ἢ ψ "ἢ ψΠδἰ ἴδοθ σδῃ (ΠΟΥ͂ ργοίθπα ; ου ψῇδί 
δτουη 8 τηδἰηἰδίη ἢ ΤΏΘΟΡΙΥ]. οὔβογνθϑ, (παὶ Βαν- 
Ἱηρ᾽ ϑῆονῃ (Παἰ (ἢ γΙϑὲ 88 Ὀδθη γαϊβε, δηὰ (πδί {ἢ 18 
(γυ ἢ 18 ργθδοἢϑα Ὀγ Ὠἰπη86] ἢ δηὰ {π6 οἴποσ Αροβίῖεβ, 
ἢ ργονβϑβ (Π6 γοσωγτεοίίοη οὗ αἰΐ, β'ησα {πΠ6 γαϑὲ οὗ 
1Π6 Ὀοαγ τηυ8ὲ ἕο! ον (6 ἢρδά, Αηά (το! 5 οὔ- 
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θγνθθ, ἰδ 1ῃ [ἢ6886 ΨΟΓΩ8 18 σοπίαἰηθα {Π6 ῥτο- 
ρουπεάϊηρ οὗἁ [ῃ6 ἀγριπηθηξ ; 4. ἀ. “16 (ῃγίβέ τοβθϑ, 
[ἤδη (ἢ 6 τοϑυγγεσοίίοη οὗ [6 ἀθαά τηιϑὲ 6 ρσταηΐοά." 
ΟΥ̓ νης ἢ ργοροϑιίίοη {6 }γΌῸΟ 18 ᾿τπηπη θα δέον δη- 
ΠΘ6ΧΘᾺ, τὴ ἴἢ6 ψοτγα8 οὗ νοῦ. 18. ““ Βεὲ 1} ἐδογο 6 πὸ 
γ"οδιγγϑοίΐοη οΥΓ ἐδε ἀφαά, ποὶέμον ἄας ΟἬΒΙΒΤ τίδθη." 
ΤῊ δοπέομέϊα αδομηιρέϊοηϊδ ἰ8 σοηίδϊηθα 1 νϑγ. 14. 
6 ΓΘ 118 Ρ,ῸΩΓ 18. 8180 δά ἀθά, δῃηὰ 18 γεροδίβά ἔγοιῃ 
[Ὧ6 ργθοθαΐησ. “ διέ Ολνῖὶδὲ αἀἰά ποὲ τῖδο, υαΐῃ ἴδ 
94) ργοαςἠϊησ," ὅτο.; 4. ἃ. ““ Βυΐ ΟΠ γῖϑί ἐθ σαϊβϑά ; 
ἔογ οἴεγν 86 νϑῖῃ ΘΓ ΟΟΤ ργεδοἢϊηρ;, δηά γοῦν [Αἰ ἢ, 
Βυι ἐλὶς 185 ἀρβυτγί, δηὰ 80 τηιιϑὶ ἐλαέ 6. Ὲ 

Α58 ἴο {6 ἐπιροδνϊδιϊέν οὗ (6 {ππρσ (ν ]οἢ {ἢ 6 
ρἢΠΟΒορἢ6Γ8 ργοιθηαθήλ), 1 15 (α8 Μγ. δ᾽]δ46 οὔβθγνβ) 
ΡΥ βϑῆοψῃ ΟΥ̓ ΒΡ. δῃθυίοοκ, νοὶ. 1. 1586. 7. Ρ. 220., 

ἜΤΙ ρίδη οὗ {Π|Ὸ ἀγρυϊτηθηϊαίίοη 18 γοῖ ΠΊΟΓΘ ΔΌΪ Ἰα ἃ ἀοννῃ 
[ἢ [Ππ6 [ΟἸ]οννίηρ᾽ ἀηποίαιϊοη οὗὨ Κύδιδο, ἐδγῖνθ ἔγουι ἴἢ6 δουΐίε δά 
δαγηθὰ “ψεῖηθ. ““ (ὑπ 6 δἱῖ οοηῃϑίδηβ οἵ ρμεγρεοΐυδ οπηηϊυ πα 
ἰΘϑ[ 1 δυοίον 88, τηϊγαῖυγ Ῥαδι]ι8, αυὰ μογνογρὰ ομ᾽ηΐοης ἀυοῖὶ 
ΔΟΠΠ.}}1 ΓΟβΓΓ οἴ ΟΠθ πη ὨΘΡΘΓΕ δβιιϑίϊπεδῖ, δοιίδαυς ἀοοεῖ, αυλῃ 
26. 86 ΤΟρυρΏδη8 ηυδηΊη}16 σΟὨἰΓδήϊοἰοΥα ᾿ρδογυτη δὶῖ δοηϊεηῖζίδ. 
Ν τὴ 8] 8δ81}8 οοηβίες (ἢ γϑιαη) τηογίαυ πη ΓΟΘΌΓΓΟΧΙ886 ; ὨΘΡΑΥΙ ΓΟ- 
ὈΓΓΘΟΙΟΏΘΙΏ ΠΟῚ μ0886 οὕη αὐυἱὰ ἔδοίιπι δεῖ, ἰᾳὰ ἢδν] ροῖϊεβί. 
σοηίΓἃ 6ἃ 81 418 ΓΕΒΟΓΓΕΟ(ΙΟΘ ἢ) Οὔ ἶἷη0 ΠΟρΡΆΓῈ δυάύεδῖ: οἱ η6-᾿ 
ζαηάιιη 400641186 6886 ΓΟΒυΓγοοῖΟηθη (Ὠτϊδί. Οὐδ 4υἱ Ὠσρεῖ 
λυ ἰδνθθ 86 ογϑάν]οβ ἤησεσγα ἀθῦογα Αμοβίοϊοβ, 4], αῃῃοά νϑγυη) ἃ 
ἌἍ80 Εἰἰϑοθῦηθγα ὨθβοίΓΘηΙ, δρϑοὶα δἰ᾽αιιὰ ᾿πδηΐ ἀδθοομίϊ δϑϑθηῖ, δι 
.η) ἢος Οὗ ἰῃπδίρηθδη ἰεϑῖϊυπι σοηϑθηςοη ἴθ λ τ1}}}{π60]}|6τὴ σορ τὶ 
ΔΒΟΠ ΠΏ δἷζ, δοο  εσῖ8 οἵ τηθηάδοϊὶ δάθοὺ δύρίιθγο αἰνίηοθβ Ἰεραίοβ, υ 
γὶ ἰ οοπχαιεηίαπ), 4110 8118 πο πὶ ἔδοογοηῖ, ἔγινοϊδ οχοορ αὶ, οἵ 
γ6ὶ βάνεγβιιβ ἤδυϊ τθητὶσὶ ὨΟῚ ἜΡΓ υογπί. υὐϊγαπηᾳι6 ναγῸ, νὲ] 
ποιλήβδοδῃ ἀΐσογα ἀϊνὶ πὶ ναΐοι, γα] αἰνὰ τ ΓΌΤΩ ἴΆΠΟΣα ἰῃ Ὠθυ 
Ὡδηΐδκοῖα Πηρεηΐδηι ΔὈβιν τι 6386 ραίεῖ. αίδὲ δὨΐτ) ἐθβέθβ, ΠΟῺ 
μοδϑιιηῖ 6556 ἃ Πδο οοηϑέϊ με, 581 νϑγὸ αἰνίηαπι δυοίογ! αἴθ ῬΓῈΘ 
6 ἰαἰογαπί εἴ ρμυ] ἃ πιὰ} ιἰ8 ηγαρηΐδαᾳυς ἔδοι 8 ἰοβϑίαϊαλτα ἔδοθγυηῖ, 
Βηρὶ τὰ ἢοῇ ροίεϑξ, ἰρβοβ ἰῃ δι τη αἀβοῖδ ἔμ ]6 ΓΘ : δὶ 4118 60 
ἱΠΟΟ ΒΘ θη [8 ὑγορτθαὶ νο]ἱῖ, αἱ σοηίοηάαῖ, ει ΠΟῊ τηο6ο αἀ. 
μοαυϊδι δυάδοία σομργοθαπάβ, ϑυδαλ ορογδηὶ δίαθς νἱντυΐαπὶ 
σοπηπιοάξββ6, 866 νοὶ ἰρϑυτι δἰ υἱ δἀνογβϑαί τ 6586. μὰ 80 Μδοκη. 
οθεοσνοβ, [μαι ἴδ Αροβι]α Ὧδ8 ποῖ Ἔχργεϑσβϑθὰ (6 14θαβϑ ὈΥ νυ ῃίοῃ (ἢ 6 
οηβϑοα]αδηΐ ἴῃ 118 Ὠγροι ποιοὶ μγομοβίτοη 8 σοπηδοίθα τυῖτἢ 3 
ληϊοοεύομι, ΟὨγίβὲ μιοτηΐβοα γοροαίθαϊν, ἰῃ ἴΠ6 πηοβῖ ΧΡ 6885 ἴα ΓΠΊ8, 
[παῖ πα σου ]ὰ γαῖϑο 4}} ηδηκίηα ἔγοηι ἴπ6 ἀοδὰ, Μαιΐ, 8, 16, 27. 20}. 
5, 4Φ8 δι 99. Ῥ Ὠοτεΐογο, 1 τἤθτο 18 ἴο Ὀ6 0 γοβυγγοοίίοη οὗ (ἢ ἠεδά, 
ΟΠ γϑὶ ἰΘ ἃ ἀεοεῖνον, ὑνἤοηλ 0 ΡΕΓβοη ἰὴ ἢ 8 γὶρ ἢ 56 η563 οδῇ δι! ΡΟΕ6 
αοά ἴο δαγνα τγαϊβοά, δηᾷ ἴσο ἰνᾶνο ἀθοϊαγοα ἷ8 ϑοη." 
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εἶδὲ {ποσὰ οδη 6 πο πιοτὸ ἀΠου Υ ἴῃ ρίντην {πὸ ἰδς 
δεσοη (ἰπ|6, ἴδῃ ἴμεγο ψδβ αἵ ἔγεί. [[{Γ{|μεγὰ ὃ6 δῃγ 
ςοοἰγβήϊς(ςοὔ, ἰῃογείογε, ἴῃ τ86 ποίίοη οὗ 8 γδϑιγγος- 
εἰοῦ, ποτε υδὲ ὃ6 ἴα νογγίβϑασια ἴῃ {6 ποίϊοη οὗ 
Ἄοτοδίϊοη.᾽" 

14. κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα---ὁμῶν. ϑοῖης ἱπίογρτγεί 
{(Π6 κενὸν υαὶπ, μιεοῖδες, ἃ5 Ὠοῖ οδίδιηίηρ (6 απ, 
θνθῃ οίογηδὶ ἰἰἴ8. δο 6 Οτοοῖς (οπιηηοπίδίογε," 
αἰπηοδὲ αἱ {πΠ6 ΘδγΥ πιοάθγηῃβ (απὰ διηοηρ [ἢ|656 
Οτο]] 5) δὰ οὐὔὐγ ΕὨρ] 85 ΤΓγδηβίδίοσθβΌ Απά 0 
4190 748ρῖ5, ΠΟ Ρῥδγδρἤγαθθβ : “" {ΠἸππἰησυ δ ὀρογαπι 
ρΡεγάυηϊ, νοὶ ἀὠοοέογες ρτοβίαπάο, (Ὠτγίβίο ογοάθβξθεβ 
Ροῦ ἢπης ἰρβϑυπὶ Βρθῖ νϑηΐδὲ ρεδοσδίογιπι βοηθῆ 6 
δα 115 Ὠδοῖοβ 6886, νοὶ αμάϊέογες οτοάθηάο, ἤδπι ἔγι5- 
ἰγδίδ δδέ 608 δρεῈ8 οἱ Ἔχβρθοίδιο, ηυϊΐυπὶ βά δὶ 808 
(τασίαπ) ρογοϊριυπι." [Ιἢὴ {1118 86η86 μάταιος 15. υβοά 
ἴῃ ἃ ρῥϑγδί οἱ ραϑϑᾶβε δὶ νεῖ. 17. τοῖ., Πονουου, 
δη δἰπιοβὶ δἰ! [πιογργεΐογβ δίησθ ἢ15 {ἰπ|6, 83.551 (0 
κενὸς ἴῃ 6 56η86 Χαΐδε, ἡγαμαάμίεπέ, ὅδτς., σοτηρδγίὴρ (ἢς 
ΗερΡ. τ γῶ, δἀῃὰ τεΐίδεσγιης ἰο Ερἢ68. ὅ, 6., (οἱ. 9, 8. 
Αηά ϑοδίρυβ. οὔϑογνοβ, {ἰδὲ ἴῃ (ἢς δερί. 1 15 οἴξη 
Θπιρίογθα ἴο ἜΧχργθ88 νϑΓΊ οι 8 ἨΘΌΓΟ ΝΟΓᾺΒ 5] ΡΥ - 
ἱῃρ 16, ογ ἀθοοίί. Οτοῖ., θη, Π88 ἴῃ [Ὁ] ον ίησ 
ΓαπαγΚα: “ 1ἃ 1Ἰάθο αυϊὰ ἢος ργβορυὲ ἀγρυτηδηίο 
0.81 Θγϑιξ Αροβίοί!, υἱ εν ποογοῆς νογὰπιὶ 6886 (ΟΠ γιςιὶ 
ἀορίῃα, αυοά θυ εἰιπὶ, 51 αϊβϑα ἀοοι ϊββεῖ, ποῇ τοὸ- 
διιϑοἰϊα586ῖ: 6 τηοῦί 5." Απα Μδοκη., ἴῃ ἐἢ 6 538π16 
νίαν, ἔπε οἰϊἰονίης : “ ΠῚ ΟὨγῖδὲ ἢδ5 ποῖ Ὀδθη γαϊϑοά, 
1πΠ6 Οοδρεὶ Ὀοϊηρ βισιρροὰ οὗ {(Π6 ὄνιάθηςσε πὑῇῆϊο ἰξ 
ἀσδγῖνοϑ δο {Π 6 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΙΟη ΟΥ̓ 118 διυίπογ, ἐἢ 6 πὰ ΠοΪ6 
ΟΥΠ6 ργθδοδίηρ οὗ {Π|| ΑΡροβί68, ἃ8 18 οὐβοσνϑά νεσ. 
14. ἰδ αὐϑοϊυϊοὶγΥ ἔαίβα, δῃηὰ {6 ίδιἢ οὐ [ῃ6 (Οοσίη.- 
{ΠἰΔἢ8 ἴῃ {π6 ἀϊν!πα οτγὶρίπαὶ οὗ {πΠ6 Οοβρεϊ, δηὰ οἵ αἱΪ 
ΟΠ γί βιίδπβ, ἔγοπὶ (ἢ6 Ὀερίπηϊηρ ἴο ἰἢ6 ργϑβϑαηΐ ΒΟυΓ, 
15. {κού 186 [2|536. Ῥεγπᾶρβ ἴῃ (6 κενὸν θΟΓ᾿ 56 568 
ΤΏΔΥ ὃδ6 υἱπιτοἀ : νϊ (ἢδ κενὴ τηυβί, [ {πη Κ, 6 ἐαίκοη 
ἴη {Π6 3 η1ΦΥ' Β6η86. 

Βγ πίστις 18 τηθδηΐ ἰδ ἢ ἴῃ τ ἀοοίτιηθ οὗ ζ65ι., 

Ὁ Τίπιϑ ΤΠΕΟΡΕΥ). : κενᾷ ἐκηρύξαμεν ἡμεῖς, καὶ ὑμεῖς δὲ κενᾷ 
ἐπιστεύσατε. 
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“ΠῸ ΒΕΘΕΘΙΒΙ. σΟΠΟΘΡΠΪΗΩΣ {Ππ|Ὸ γοϑυγγοοίίου οὗ (8 
686, 

᾿ ]ὅ, εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ. ΤΠ ΘΓα 
18 ἴογα ([ {810Κ} ἃ βογί οὐ οἱϊπιαχ, ψῃϊς ἢ) ἢ88 8]0Ὲ8 
Ὀδοη 866ῃ ὈΥ ΟἨΠγγβοβί. δηὰ (ξουπθη., νο π8 
ῬάγΆρἤ 486 : καὶ οὐ μόνον μάταιον, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἀνό- 
σιν. δὸ ΤὨΘΟΡΉΥΪ. : ἀνόσιοι εὑρισκόμεθα, ὅτι ἐσυκο- 
Φαντήσαμεν τὸν θεὸν, ὅτι ἤγειρεν ὃν οὐκ ἤγειρε. ΤΠΘ 
56Π86, (ΏΘ6Η, 18: “ΝΑΥ ΜῈ ἃγ δύϑῃ ἔουηᾶ ἴο Ρ6,᾿ ἄς, 
Τῆο (οιμιηθηίδίοτθ σοιθδγκ ἰῃδὶ εὑρισκόμεθα 15 ἴοΓ 
ἐσμὲν ; 88 οἴδῃ, Βυΐ ἐῃπουρῇ {ἢ}18 15 ἰὴ βδοῇ16 πηθᾶ- 
806 {Γ16, γαῖ 1 τη Ὀ6 τοιῃθ  θογοα ἐπί εὑρίσκε- 
σθαι ἰ8 ἃ τηποΐ Βίγοηροῦ ἰδγὴ ἤδη εἶναι, Δηα δι η1ῆο5 
ἴο νιαπιύδδέϊῳ ὃο, οΥὁ ΡῬΘαΥ. 

ΤἼὴΘ ΘΧργθϑϑίοη Ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ ἀδβοῖνοϑ δἱί- 
(δητοη. (Οἴἰβϑαυῦ. γοηάοιβ ἀθ ἤ2οο ; Μδϑςοζκη., ““ σοῃ- 
οοτηϊηρ (οά ;᾽ Οτοί., ““ ποηηηθ 1261. Απὰ Εο- 
836ηΠ). (Δἴ6γ ϑ'6η}]6γ) {Π 8 ρΡΔΓΑΡΉΓΑΒΘΘ : ““ Νο5 ἰᾳἰτυΓ 
Παρ δ(15 ορογίοί βοο]θϑίοβ οἱ ἢδρι 0508 ΠΟΙ] Π68, ααΐ 
τανιῖογ τηθης τὶ δυαάοθδηΐί, θαπῚ 880.)}06 δρρο]δηΐθβ 
τ ηὐἀδοὶΐ ἰσϑίθ.᾽ ϑοηθ πηοάθσῃ (ἰοιηϊηθδηϊδίουβ, 
848 Κτδιιβα δηἀ ϑοβίθιιβ., Ἂχρίδιῃ (Π0}8: ““ Θβϑ6Ι}8 
δυίσιη [4131] 8:5 αἰςοί! ἐοβίθβ [)6ὶ,᾽ 1. 6. ἃ 1)6ο0 οοῃηϑί1- 
τυ. Βιυΐ {Π18 866 π}5 ἰοῦ ἢδγβϑῇ, δῃηά 15 ποί δεσοσάδηξ 
ψ ἢ 16 ψογά8 ἔο] ον ηρ, ψ ῃϊοἢ βθοῖὰ ἴο ὃθ6 δχρίδ- 
ὨδΔΙΟΓΥ. 

15. ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ, ἄς. Ηδτο {Π6. 
(ὐοπηηηθηίαίοῦϑθ ἅγα ἢοῦ ἃργθθά οἡ [Π68 56η86 οὗ κατὰ. 
Μοϑῖ βαγὶν γδηβίδίογβ δΔηα (ὐομπητηθηΐαΐογβ γοηάϑγ ἢ 

. ἄε, οσοποογπῖηρ. ὅδὸ (6 ὅν, δῃὰ Αγὰρ. ἀπά [ἢ Ϊ8 
1ητογργοϑίδιϊοη 18 δαορίοα Ὀγ Ραϊαιγεί, Ηδρμοὶ, ΤΥ οἱ ἔ, 
δηα δῆ θυ, 0 δάάδπσθ βοπθ δχδηρῖεβ. Βαΐ 
{686 8ΔΓ6 ΝΘΓΥῪ ΓάΓΘ ἴῃ (ἢ6 (Ἰ]458154] ψ το Γβ, 8ηα ποῖ 
ΟἿΘ ἰ8 ἴο ΡῈ ἰουπὰ 1ηὴ ἰἢ6 Ναὸν 1 εβἰδιηθηί. Β6Ζἃᾶ 
σοι] ἴδκΚα ἰξ ἕο ἀπὸ οΥ ἐκ ; ἃ βρη ιβοδίοη, ΠΟ ἜΝ ΘΓ, 
ΡτΓδσϑγίοιιβ, Πα ποὺ ἤθγθ δρρί!οϑῦ]6. ὙΥΒΙΌΥ γθη- 
ἦθτβ ἴὐ ρον, ὃψ, δῃὰ 81:10] οἱ 5 ϑϑνϑῦγαὶ δβχϑιηρίεβ. Βυΐ 
κατὰ ἰδ8 80 ιιδ64 ΟἿΪΥ ΜΙ) νοτῦ8 οὗ 5 ΘΑΓΗΊΡ ; 88 
Μαῖίι. 90, 68. Ηερ. 6, 8., Δη ΙΏΔῊΥ ΟἾΠΟΓ ράββδῖ68 
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οὔ τ ΟΙά διὰ Νὲν Τοβίαπιοηῖ, το ἢ ΠΊΔΥ θ6 566ῃ 
ἴῃ δοῆϊουβΒ. [βχ. Αἴδγ 4]}}, (8 68ὲ βιρη ῆοδίου 
866Π|8 (0 ὃὈ6 ἴΠ8 σοπηποη οπα ἀσαίηδέ, 1.6. ἴο {πε 
Ρτγο)υάίςα δηᾶ ἀϊβῃοηουν οἵ ἀαοά. Εοτγ (85 Οτοίῖ. οὔ- 
ΒΕΓν68) ΘΥΘΥΥ (Θϑ[ἸΠΠΟΩΥ ἰ5 κατὰ τοῦ Θεοῦ, τνἢ!ςἢ ΓΟ- 
Ργοβθηῖβ Οοα 88 δανίπρ ἄοηθ {πδὲ ψῃϊοἢ ἢ [)Δ5 ποί 
ἄοπο; δηὰ (845 Μδοκη. οὔϑανεβ) βιιο ἃ (65{ἸΠΊΟΉΥ, 
οη ἴἶἰπ δυρροϑί(Ιοη {πὶ (ἢ γιβὲ 88 ῃοΐ ΓαΙ56Ω,, ἐεουΐά 
δε 8 μέ ηὐλυν ἀλ αραὲὶπεέ (ὐοά, Ὀδοδυβ6 ἴο (65{ΠῚ {παῖ 
Οοά τγαϊβοὰ Οἢγιδί, ψἤοπιὶ δὸ ἀἰὰ ποὶ Γ8156, ν͵ὶϑ8 ἴ0 
τοϑι ιν τΠδὲ ἢ6 δὰ σοῃῆγπιοα [ἢ6 ρῥγοίθηβι ἢ 5 οἵ δῃ 
Ἱπιροβῖογ ἢ (Π6 ἢἰρίδβϑὲ ροββι0]6 ἐνίάθηςσα ; ψ  ϊεὶὶ 
ὙΟΓΟ ἃ Ὀἰδδρ ΘΙ ἀραϊηϑὶ Οὐ." Ουὐωτοῖ. ἢδ5 τῆς 
ΤΙ ΟΝΊΘΗ ΟΡυΪαν 1] υβιγαιίοη : ““ δὲ αιι }85 Η 6 ρ!5 πιο- 
Ἠδίδπι δαυϊογαί, ρσγαν β8᾽ πιὸ ῬΌΠΙ(Υ ; 40 .81}00 ΠῚ ΔΡῚ5 
41 Πεὶ 32 Μίγδου)δ θηϊπὶ [)6] τηοηδίδ.᾿᾽ 

ΤἊ8 ἰαϑὲ εἰοδ! ] θα ἰηϊεγργείδιίοη, ψ ῃ]οἢ 15 50}- 
ροτγίεἀ ὃγ (ἢς τγοοκ (ομπιπιοηίδίοτβ, ἢ85 αἷβὸ ὕθεη 
δἀορίοα Ὀγ [,6 ΟἸοτς δηὰ ἥ εἴ8,, (ἢ ἰαι[6Γ οὗἩ ψῆοπι 
ΔρΡΡ06818 ἴο (Ἰς. ἀς Ν. Ὁ. 8, 86. Ηδγραϊιυ τ, 4ὺϊ ἴδπι- 
Ρογῖθιι5 1118 ρμγεάο δ! χ Πα οῦδειγ, σοηῖγα 605 [65- 
{πηοηῖυπη ἀΐσογα, ᾳυοΐ τη ἃ ἰοτιυπᾶὰ ἴδηι αἴ νῖνο- 
τοί. ΗἮδεδ αἷβδο δήάιςθ ἔνο δχδπιρ]68 ἤτοπη ΨΟΌβΈρῆ. 
δηὰ ΡΟ οὗ καταψεύδεσθαι τοῦ Θεοῦ, ἃ5 81 ΟΥ̓ [6 
ἨΩΡΟΒίοΙβ ἃπα ργαϊθηάοά ρῥγορἢοίϑ. 

156. οὐκ ἐγείρονται. Α ρορυΐᾶγ πιοάβ οὗ Ἔβχργθϑβϑίοη 
ἔοσ : ““δγ6 ποῖ [0 ὃὉ6 Γαϊδ6." 

16. Ηετε ψα ἴᾶνα ἃ τορειοῃ οὗ ψῆδί τγὰ8 88]ά 
δῖ νοῦ. 18, 

17. εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὁμῶν. 
ΘΘΟ]ΌΪΟΓ 74π| αἰΐογα σαρ ἰ8 ̓ γίτὶ αἰδρυϊαῖοπ]8 δι- 
᾿ς Ρρᾶγβ. νν. 17---88. αιιὰ εἴΠοϊτυγ ἐχ ΟΠ γιϑιϊ γϑϑυτσ- 
τοοιίοηθ γοοϊὲ σο] ΠΡῚ τγοϑίδυγαιοηθῖη Ποιϊηι πὶ οἤ]- 
ΠΙΠΟ ΟἸηΪ.π|. (ἰἰἱὶ ἀσπιοηβίγαι οὶ υἱ νί8πὶ βἰθγηδῖ, 
ΓΟΠῚ Πσοηίγατὸ 1} 8ΈΓΆΓΘ ἱηοὶρ Ἰυρθοίᾳθα ἤηροζγο 
ΟἸγιβίι πη ὨΟῚ 6886 ἃ τηογίι8 γοϑιιβοϊ δία πη. Εἰχι πὰς 
σΟΠΠ110 ΒοαυΓ ὨηδΔηϊ 6886 ΠΠ]ΟΩ 6 ὨΟΒΙΓΆΠῚ ΟἿ ΠΕΙῚ 
ΓΟΒΕ ΓΘ Οἴ0η18 Πα οαπ]Ί. ΘυΪ Θηΐπὶ 086 56 6 νἱῃ Γι} }}5 
τηογί8 Θχρϑάϊγα πο ροίυ!]886ῖ, ἀθ 60 Ὠδαϊι8 Βρθγδῃ- 
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ἀύπῃ 6886, θδαηὶ 8108 6 πγοτίθ ᾿Ιθογαϊασγιμη δίϑιιθ ἴῃ 
νἱ απ ΤΟΒΕΠ Ό ΓΙ) 6586. (Καδιι56.) ᾿ 
ε ΟΥ {ῃ6 οχργοϑϑίοη ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις Οἱ 
τρορηΐ Οοηλῃδηίΐδίοῦβθ ὕοϑί τΔΠ ΒΕΠΥ ραγνοῦὶ (ῃ8 
δθῆη8ι. δοπιθ ἰΔΚ6 ἁμαρτία (ῸΓ 6770)" 9 ορὶπίοῃ, 
Οἰδοῖβ (ραγι γ τοι Βοηραὶ δὰ δοβοοίίρ.) ἰάκα (Π8 
Ρἤταβο ἃ85 δαυϊνδίεηϊ ἰα ἁμαρτώλον εἶναι, 1. 6. ἴο 6 ἃ 
Ῥαρδῃ ; 4. ἀ. ““γ6 ΔΓΘ πο Ὀδί(ογ οἱ ἔπαη Ραρδῃβ (88 
γε ν 66). Απηά {18 βθῆβ6 Κυδιβθ ἰαῦο:γϑβ (ο δβίδ- 
ὈΠ18ἢ, θα το 1{{Ὶ ρΡᾳγροβθ. [{{{Π6 νοῦ ψογο ἅμαρε 
τώλοι ἐστε, ἰῃᾳ νουμα’ 4]|16Σ {Π|6 486; {πουρῇ δνθῇ 
ἴῃ6η 1πΠ6 αγέϊος νου] 6 1 ΠἸΒρΘΏΒΔΟΪΥν γααιυ βιίθ, ἃ8 
4͵30 ὥσπερ οὐ (Π6 [1Κ6.. Α58 106 σά86 ἢον βίδησ5, [Ὁ 18 
ΠΟΙ ἃ ρσταίαϊ οὐ ἀϑϑαμηρίίοῃ ἴο Δα ἐν ἁμαρτίαις 
εἶναι ίος ἁμαρτῶλον εἶναι. Νὰ γν ἰδ Γ6 18 ΠΟ 18.866 
οἵ ἁμαρτία ἴῃ [ἢ6. δ6η86 ἀδαΐδοπίδηι. ΤΏοβο (οπι" 
πηδηΐβίοβ, ἱπα 664, Θηἀόδνοιν ἴο ργον (6! ροϊης 
ἔγοια δῇ (ΠΘῪ 68}} (ἢ 8 σοὨίΓΑΓΥ οχργοβϑίοη ἐν ἀληθείᾳ 
εἶναι, ἰο δὲ α Οἠγιδέϊαη, αἱ 8 οῇ. 8,8 ἃ 4. Βιυὲΐ 
(Πθῖς ψὰ ἴᾶνα ἠοΐ εἶναι, δι περιπατεῖν, ψ Ὠϊσἢ αυἱΐς 
Δἰί6Γβ (6 ς8886. Βοβι 65 ηοί ἃ ἴδ νν οὔ (ἢ6 (οΥΙ ἢ 1Δ8 
ροηνοιῖβ 66 οεισὶδὴ, ΟΠ γΙϑιΊΔη8, ΤῊ18. Ἰπιογργθίδ- 
(ἴοη, ἰμϑνοίογο, τουϑὲ Ρ6 δραηδοηῃρά, δῃᾷὰ [6 σοπὶ» 
ΠῸΠ ΟΠΘ ταϊδίπθα, ψηϊο 18 Βιρρογίεα ὈΥ 84}} (ἂς 
δηςίθης (οιηπηρηίαΐοτβ, δηά ἰΠ6 πηράρσῃ οὔθδ ὕρ ἴο 
[ἢ 150 ΠΑ] σρηΐατγ. 
Τῇ 6 Θχριββϑίοῃ 15 ρ]δη]ν Ἰαϊοίοα], δηαὰ ρϑσῆδρδ 

ΗἩδῦγαϊθσ. γε ΠΙΔΥ ΟσΟΙΏΡΔΑΓΘΊΙ 1Τ1π). 9, 14. ἐμ παρα- 
βάσει γέγονε. ΒΥ ἐπ ἰΒ ταϑδηΐ [ἢ6 ρϑῃδ! οἱ 81 ; 
Δηα {16 ἐν 18 υδοα ογ ὑφ᾽, 1. 6, ““8υ0)δεςοΐ ἴο, 1140]6 ἰο 
(6 ΡῬΘηΔΙΟΥ οὗ 58ϊη, δηὰ δνϑῇ 1140]6 ἴο ρυιηιβῃπηθηῖ, 
ποῖν Ὠδίδηάϊηρ' 6 ἢανο γαρθηίθα οἴου 81η5." Ηδγο 
(ἢ 6Γ6 18 (48 (Ὥγυϑ. ροϊηίβ οἱ) δη δον! ἀθηΐ 41} 8]0η ἴο 
1Π6 αἰοποπιοπὲ τηαὰθ ἔῸὉΓ ΟἿΣ 5108 ὈΥ (6 ἄφαξῃ οὗ 
ΟἸγβε. Απὰ 1 15 τιρίν ποίίορα ὈὉγν οαάγ. δῃὰ 
Μάδςκῃ., τῃδι (ἢ18 οὈβογναίοη βῆονβ [ῃδί βοιηθίίηρν 
ΤΏΟΓΘΟ [ἤδη τοξογῃγδίίοη Δπα [ΠὈογαίίοη ἔτοῦ [Π6 ΡΟΥΘΓ 
οἵ βίῃ (υῃιοῆ τδηγ οὗὨ {π6 (ον ἢ ]18}8 πὸ ἀουθί δαά 
ΘΧρθγίθηρρα) νγνὰ8 Πδοθββάγυ ἴοσ {Π6 ἀφ νογαπμοθ οἵ 
ῬὈϑηϊίθηςβ ἴγοιῃ (ἢ6 ρυῃὶβῃμηθηΐς οὗ βῆ, δὐνϑῃ δ 

ΝΟ,» ΥἹ. 8Χ , 
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«“ονονεηί, ἰπ6 δυο ποῦ οὗ ν ῃϊοἢ Οοα δἰοβιθὰ ὃγ 
Τα δὶ Πρ ΟἹΓ ργοαί βϑυγοίγ ἔγτοηι (Π6 στανο." ὁ 

18. ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστώ, ἀπώλοντο. ἼἘς 
ἄρα 156 Πότα οοποίμδίθε; α. ἃ. ““Ηξδηςὸ 1 [ΟΠ] οτπ,᾿" 
δα. ΤὨΒ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἴα ἴοϑ86 {πδῖ πᾶνε 
ἀϊοὰ ἴῃ (ἢ ἔβα οἵ ΟΠ τγδὶ, δηὰ ἴπῸ ὈεΠο οὗ δ: 
Μοββι ἢ βἢίρ, [πὰ (ἢ 6 οἱ ἀποθνησκόντες ἐν Κυρίω δ Αρ. 
14, ἐ8., δΔηα (ἢ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἃ[1 Τἢ 655. 4, 10. 
ΤΠ ἰογηη κοιμι. 18, (48 1 Ὀείογα οὐϑογνθά,) δὴ Ὄυράς. 
ταοΐσηι, ἘϑρΘΟΙΔ ΝΥ Δρρ σα ]6 ἰο 1π6 ρμῥαοϊαὰ ἐδϑεὶ οἵ 
ἴτυ6 δηῃὰ βίποογα (ἰπγιβιδηβ, ονἷψ ἃ δίθερ, ἴο ὃς 
Ὀγόκθη οἵ δὶ {π6 πιογηϊηρ οἵ {Π6 τοβυγγοςοη. 

ϑυσῇἢ 185, 1 οοηῃοεῖνο, {Π6 γι 6 86η86 οὗ {86 ο6χ- 
Ῥγαβδίοῃ ; γεῖ {Π6 ἰηϊτρτοϊδίοη οὗ (γγβοβέ. δηὰ {πὰ 
οἰμοῦ τοῖς ᾿πιογργοίογβ τη γ 8 διἰθη ἢ, ὩΔΊΊΕΪγ, 
“1066 ψῆοΐανο ευβοτγοι πηδγίγγιἰοπι ἴον (ἢ γβ 5 βαΐίο, 
1. 6. ἴη {π6 ργοίδβϑίοη οὗ ἢϊ5 γο ρίοη." ὅδ νν. 90 δηὲ 
δῖ. 1 Τἢ688. 4, 13--]1]δ. Φ Ρεὶ. 8,4. Απὰ τ ἢ 15 νίον 
οὗ ἰῃς 56 η86 ἰ5 δαορίεα ΟΥ̓ δείιοι8., νο δά ιιοοὶ 
δανογα] δχδιηρίος ἔγοπι {86 (ὐτοεὶς οἰϑβδῖοαὶ ἩΓ ΟΣ 
ΜΙ ὮΙΟΝ ΤΔΥ Β6Γνα ἴο ΒῆΟΥ [πδ΄ κοιμ. )85 αἰ5οὸ υϑοά ὃΥ͂ 
δ), δηά ϑοιγοί!πη68 οὗ ἃ υἱοΐεπέ ἀδαί. ϑιςῇ, ἴοο, 
ἰ8 {π6 Ἰπϊεγργοίδιίοη δἀάορίθαὰ ΟΥ̓ βοῖηθ πιοάδγσῃη (οαν- 
τηθηϊδίοῦβ, ἃ8 ατοῖ.. Μδοκη., ὅς. οβδεθϊγ, δοπ- 
ἐνογ, ἔπε 86 1 ΟΓΡγο Δί! οἢ8 ΠΙΔῪ ὃ6 υπηϊϊοά, 5ηςα ἐξ 
ψου]ὰ 06 ἴσια οὗ θοιἢ, {πὶ ἀπώλοντο. [τ Ὑ1}} ΟἾΪγ 
Ὀ6 ΠΟΟΘΒΒΘΓΥ ἴο δοσομηηοάδία ({ἰἸὸ νεγῦ ἴο δϑςὴ οἵ 
{πΠ6 ἴνο σϑβθδ: ἴἢ ἴ(ἢ6 ἰδίζοτ, [δὶ {ΠΟῪ δὰ ρογβῃοά 
Υ υαἷπ ΌΥ τ6 ῥτοίδββίοῃ, βνθῇ ἴο πηδγίγγάοε, οἵ 
ἔαἸδεϊιοοά, δπὰ οουἱά οὶ εἐχρϑοῖ δΩΥ ργθδῖοσ ἤορε 

τ Νὼὺ Οομμπιδηίλίου [88 60 δι) οοσβοί ἢν ΕΠ πειταῖεα {᾿νε ἔοσος οὔ μὸ 
Ρτιθα ἐν ἁμαρτίαις εἶναι δ ἴδε στελῖ ΟΠ γγ5. 504, 420. ἘΠ γὰρ οὐε 
ἠγέρθη, οὐδὲ ἀπέθανεν εἰ δὲ οὐκ ἀπέθανεν, οὐδὲ τὴν ἁμαρτίαν 
ἔλυσεν᾽ ὁ γὰρ θάνατος αὐτοῦ, τῆς ἁμαρτίας λύσις. “1δε γὰρ, φησιν, ὁ 
ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμον, πῶς δὲ αἴρων; 
τῷ θανάτῳ. διὸ καὶ ἀμνὸν ἐκάλεσεν, ὡς σφαττόμενον᾽ εἰ δὲ οὖς 
ἀνέστη, οὐδὲ ἐσφάγη᾽ εἰ δὲ οὐκ ἐσφάγη, οὐδὲ ἡ ἁμαρτία ἐλύθη" εἰ δὲ 
οὐκ ἐλύθη, ἐν αὑτὴ ἐστε εἰ δὲ ἐν αὑτῇ ἐστε, εἰκῆ ἐκηρύξαμεν, εἰ δὲ 
εἰκῇ ἐκηρύξαμεν, εἰκῆ ἐπιστεύσατε, ἄλλως δὲ καὶ ὁ θάνατος ἀθάνατος 
μένει, εἰ μὴ ἀνέστη" εἰ γὰρ καὶ αὑτὸς κατεσχέθη ὑπὸ τοῦ θανάτον, καὶ 
Οὐκ ἕλνσεν αὑτοῦ τᾶς ὠδῖνας, πῶε πάντας τοὺς ἄλλονς ἀκήλλαξεν 
ἔτι αὑτὸς κατεχόμενος ; 
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᾿μογοδαίζογ ; ἴη {Π6 ἔόγπιοσ, {πὲ ΤΠ 6 ψγα8 δὴ επὰ οὔ 
{6 η, δηα δ᾽} {πεῖ ἤορ68 ; 41} {ποῖγ ἰαθοῦτσ, ἰο]], δηὰ 
βυβαγίησ [ον ΟΠ γιβε 5 δᾶ κα σου Ἱὰ Β6 τῃσοννῃ ΑΨΔΥ, 
θηἀ Ρῥοεβῆ ; {Π6Ὺ νου 6 αἰβαρροίπιοά οὗἉ {πεῖν 
ἤορα; δηά ΡῈ πο βΡαίίεγ, ἴῃ ἃ ΨΟγΑΙΥ νίαν, ἤδη 1 
ΠΥ ΠΔα ποῖ δησοιπηίεγοα (ῃθ. Τῇδῖ (6 ἀπαύλοντο 
ΤῊΔΥ Ὀ6 ἰἢ.5 ΔρΡ]1]Θἀ 15 ρ]αίη, δπὰ τ} 5 15 σοηθγιηραᾶ 
δγ {Π6 δι ποῦ οὗ ΤΘΟΡΉΥΙ. (τοι (ἢ γγβοϑβί.), Ψῃο, 
Δαν ποίοηρ' ον 10 ΔΡΡ]168 ἴο {Πο86 {πδὲ ἢανα ἀϊοά 
ΔΒ ΤὩΔΓΓΥΓΒ 10 {{|Ὲ {γ1}}8 οὗ [ῃ6 (οδρ6ὶ, 4448 : καὶ 
πάντες ὼ ἁπλώς, οἱ ἐν τῇ κατὰ Χριστὸν πίστει, καὶ 
διαγωγῆ τῇ στενῆ καὶ τεθλιμμένη κοιμηθέντες, ἀπώλοντο, 
τῶν τερπνῶν τοῦ κόσμου στερηθέντες, καὶ μηδὲ μετὰ 
ταῦτα μέλλοντές τινος ἀγαθοῦ ἀπολαύσαι, εἴπερ ἀνάστα- 
σις οὐκ ἔσται. ὅο 4130 (Βουμηθη. 5669. Α. οἱ διὰ τὸν 
Χριστὸν, φησιν, ἀποθανόντες, οἱ τοὺς πολλοὺς διανύσαντες 
-καμάτους, καὶ τοὺς μυρίους ὑπομεμενηκότες κινδύνους ἀπώ- 
λοντο. περ ἄτοπον ἦν. Αά 80 480 .[45ρ]8. 

- 19. εἰ ἐν τῇ δϑωῇ ταύτῃ ἡλπικότες---ἐσμὲν. ΤῊΪ5. 18 
ΘΝ ηΕ}ν πηθαηΐ το [ἰπηϊ Δη ἜΧρ]δίη {Π6 ρτοσοοάϊηρ,. 
Ιη τῃ6 ἱπιογριθίδιίοη οὗ (ἢ6 ψογάβ, ΟἿΌΣ τηοάρθγῃ 
(ὐοιηπηοηϊδίοῦβ ἅΓῈ βοπηθῦ δὶ ανοτηρ. δόιηθ υηϊϊ6 
116 μόνον ψ (ἢ Χριστῷ ; οἴπαΓβ, ΨΠΓἢ ϑωῆ ταύτη. Τῆς 
ἐαέέον' τη 18 δά ορῖοα ὈΥ 81} (6 δηςθηΐ, δηα πηοϑὲ 
τηοάδγη (οπιπηοηίδίογβ, δηἀ 15 [Π6 ΟὨΪΥ οὔθ {Παὶ ψ}}} 
ὕσάγ οχαιηϊηδίίοη. “ΓΉΘΓΘ 18 ἃ [γϑ]θοῖίο οὗ μόνον. ΤῊΘ 
τοσθηΐ (οιπιηθδηίδίογβ (6]} υ8 [ἢδὶ ἠλπικότες ἐσμὲν 18 
ἴον ἠλπίσαμεν. Βαϊ (ἰΓ [ πιϑίακα ποῖ) {Π6 [ὈΓΠΊΘΓ 
88 ΓᾺΓ [ὩΟΓΘ ΠΊΡΕΡΙΙΡ Δ ΘΠΟΓΡΥ; 4.4. “Ἰνο 
ΜΠ ἢΟ ἃΓ6 ΓΟροϑίηρ, ΟἿ ΠΟΡΘ68 1η (ἸΠγιβέ ἰοοῖ, 8ἃ5 ἴο {Π6 
ὁηά οἵ 1686 ἤορ68, ἴο ἴΠ6 δάνδηϊαραοββ οὗἉ [18 νοῦ] ά 
οηἰγ," ὅο. Τῆθιθ 15 δὴ 6}}ρ518 οὗ ἠλπίσαμεν. 

ἘΞ ΤΗΝ 18 Ὀεδί εἐχμίαϊ θα ὃγ ΤΊ ορἢγ]. (ΠΌπὶ ΟἾγγ8.) εἰ 
ἄχρι τῆς ὧδε δωῆε ἐστι τὰ ἡμέτερα, καὶ εἰς ταύτην μόνην περιστά- 
μεθα οἱ ἐν Χριστῶ ἠλπικότες, τυὐτέστιν, οἱ τὰς ἐλπίδας εἰς Χριστὸν 
ἔχοντες, καὶ οὐκ ἔστιν ἐκεὶ ἄλλη δοὴ, ἀθλιώτεροι πάντων ἐσμεν, ὡς 
μήποτε τῶν παρόντων ἀπολαύσαντε;, καθὸ καὶ ἀνωτέρω εἴρηται καὶ 
τὰ μελλόντα οὐχ ἕξοντες, διότι οὐδὲ ἀναστησόμεθα, ὡς λέγουσί τινες. 
80 450 (Πειιηδη. δ6ὲ. Β. δηά Τῃρούογεῖ 469. Α. Μετὰ παντοδαπῶν 
γὰρ κινδύνων τὸν βίον Ὁ λιμῷ πιεξόμενοι, καὶ διηνεκῶς 

Χ 
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ϑοῖηθ οηϊηθηΐ πιοάσγῃ ΤηἰεΓγργοΐογβ, 45 Εϑι., Οτοί, 
δηὰ Μδοζη., γείογ [6 ἡμεῖς (ο 1Π6 “4 οεέζες : δὰ 
{πο ἀσάσος ἔτοπι ἐΠδηοΣ ἃ δίγοηρ ἀγριπΊηδηϊ ἴο ῥγονα 
ἀπδὲ (6 Α 65 πριιδί οἰἴποῦ ἤδνο ὈΘΘ τηδαπηδῃ, 
ΟΓ δίῃοογο δαϊίονοσα. ῬΠΙοἢ 18 νΟΓῪ ἴγα: δυὶ πὶ 
“88 ὩὨοί, [{ΠπιηΚ, {Π6 56η56 ἱπίοηἀεοὰ Ὀγ δὲ. αι]. Ας 
ΒοΟΙΒΙηρ [88 ἰδίου ὈθθΏ βδιὰ οἵ τς Αροϑιίεβ, "ὶ 
πουϊά 6 τπΠΔΓΓΔΉ 4016 ἴο τοΐογ [πΠ6 ἡμεςς ἴο ἔδλοκι. 
ἴι πιυδὲ Ὀ6 τοίδγγθα, στῇ [6 δητὶοπὶ δηᾶ τηοθ 
τοάσγῃ (οἰηπηθηϊδίογβ, ἰο Οἠγίείϊσης ἱπ σεπογαί,Β ἰο 
σοῦ ((πουρἧ, οὗὨ σουγβθ, ποΐ ἴῃ 80 στοαΐ ἃ ἄδρτοα δὲ 
ἴο {πΠ6 “;»οείζε5) (18 πουϊὰ δ6 δρρί!ςαῦ 6, 5:ηος ἴα 
(Βδὲ δρὲ {ἢ6 ρῥτγοίδδιοη οὗ (ΓΙ ΒΕ 1 ψ 85 Ἔχροβοά 
ἴο πυϊηόζοῦδ ρογδθοιοη8, {γ1818, 86 1 - ἀθ1415, ἀπά 
διογί ρ8, ποτα ἰηἀδοα ῃδη Μὰ οδῆ σοῃοεῖνο. 00. 
ἐοῦ {Π18 18 ΔΡρ]ςοΔὉ]6 ἰο ΓΟ ΓΙ Δη8 οἵ ὀυόνῳ ἀρθ, ἰ5 
ΔηοΘίΠοΓ ηυεδοη, ἰῃ ἰγοδίϊηρ οα ψ ]οἢ βοῖηα (ἢ γι9- 
ὕδη Ὑτιίογα, Ὀοἢ οὗ τπΠ6 Βοιηδῃ (ἰδίῃοὶϊς δηὰ Ριο- 
(οβίδηξ ἔδει, ἤᾶνα τηδάρ, 1 {πῖ|ηΚ, ᾿ῃἀβογοαῖ σοῦ» 
“665: 0η8, 8Πἀ οσουρί θα νΕΓΥ ᾿ηϑαοιγα ρσγοιηα. 711 νὰβ 
(1 {μέ0Κ}) για οὐἱν οὗ (6 ἔγεέ ἀρθ8 οὐ Ομ γιβϑεϊδηιν, 
δίποςδ, ἴἰη ἔλεί, (ἢς (ὐοδροὶ οχδοῖίβ πο γοβίγαι πὲβ δῃά 
οὐϑαύνδησθϑ Ὀυϊ 8110 ἢ} 85 8.6, 18 (6 ἰοῃρ τυ, ἔδνουτ- 
Δ0]6 ἴο δρρίηθ88 Ἔνθ 1η (Π18 ψοῦ] ἃ. [Ιξ 15, δὲ 1ϑβϑδεὶ, 
(45 ϑοαάκτ. ολβογνθβ) αιϊδ ὙΠΟ ΕΝ ἴο {6 ρυγροβο ἴο 
ᾶγρυο ἴτοηι {π|8 τοχί, 88 8016 ἢανε ἄοῃο, ἐμαὶ “1 
1ῇογο ΟΓΟ 0 ἔυϊζυγα βίβῖο, νἱγίυθ νου] τη 6 πηθ8 
ἸΏΟΓΘ πηιβογαῦΐα (ἤδη (που ψουϊὰ οἰποῦν δα θ6.᾽ 

ὙΠΗΌΥ ΔΌ]ν ἰγᾷοαβ ἴπ6 τηθδηϊηρ οὗ [Π6 Αροβέὶ]ε 
(Πυ8: “1 ΟΒεῖβὲ 18 ποὲ σίδβδη ἴοσ οὔγ }υβεϊΠσβιίου, 
6 8Γ6 γεῖ υηάεν [86 συ οὗ βίη, νϑσ. 17.; δηὰ 180, 
Ὀοιὶ 86ι]} δηὰ θΟΩῪ πηυδὶ ρογίβη αἴϊογ ἀθδίῇ, νοσ. 18. 
δηᾶ {π6ῃ 1Π6 ἢορα οἵ (ἢ γβ.|8ῃ5 τουϑὲ [Θγμηδία τ [ἢ 

αἰκιδόμενοι, καὶ τὰ δεσμωτήρια τῆς οἰκουμένης ἀμείβοντες, ἀνέστιοι, 
καὶ μετανάσται, καὶ κλνδωνίοις διηνεκέσι παλαίοντες. 

Ὁ 80 δαδρίδ: ““ ΟἸπ68 νεγὶ δοοϊδίογεβδ. (ἢ γὶϑ!, Αροδίο!: τωδλχὶηὸ, 
ἰοΐ οὐδ, ἱποοιῃχηοῦϊδ, ρεγίου ἶβ, τα ἰϑου σα ργεϑοῖ, πγογίε δάθο 
οοπεηίὰ ὄχεα ποι, δἀπηυάυμῃ τηϊβεγὶ Ἵγϑηΐϊ, δἱ ἔαἰδα δρεβ ἱῃηγηοτίαϊ- 
ἰαἰ8 εγαῖ, αυδῖη ουπὶ Γεδιιτεοιίοης Ῥαδυΐαδ ἀγοίθ πεοῖϊῖ, Αροβιοὶ 
Γαι οοἱηδιοηεπ) δ᾽ ἢ ἰτδια νά ΜδοοδῦΌ. 12, 44 απὰ 45. : 
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{Π15 18, σοῦ Βοίηρ ποτα δβρϑοὶδ!]γ ἴἰο ἔῃ θη 8 116 
οὗ πλ βου, ὈΥ γθᾶβϑοη οὗ {6 βυβδγηρβ ἴο ψΒΙΟἢ ἐμοῖσ 
(ἢ ἀοίῃ ἤθγα βχροβα με, {ἢ 6} ψου]α οὗ 411} τηϑθῃ 
06 πηοβί Γ]86Γ806.᾽ 

10. ἐλεεινότεροι, ““ ταοβί ρΙ{|40]6, ΟΥ̓ τηΐβογϑῦ]6." Τῆς 
ΘΟΙΡΑΓΔΕΝΘ [8 υ86α Π6ΓΘ ἴοΥ {Π6 βυιρογίδινο, δἔϊζοσ (ἢ 6 
ΤΩΔΏΠΘΓ οὗ ἴῃ Ηφῦτεν. οϑίβ. σοιῆραγοβθ ἃ 81:11} 87 
Ἔαχργοβϑίοη οἵ δοχί. Επηρ. ἃ. ΕΠ. 215. πάντων ἀνθρώ- 
πων κακοδαιμονέστερος γίνεται. 

40. νυνὶ δὲ Χριστός---ἐγένετος ΓΘ νῦν Πᾶ8 στγοδί 
ἔοτοθ; α. ἅ. ““ Βυΐ 88 ἰμῖηρκβ ὨΟΝ ἃγθ," {818 18 πο 
[Π6 ο486.᾽ ἘΕῸΓ, 828 Τῃοοάογοϊ οὔβογνοβ, ἐπὶ ἀγαθῆς 
ἐλπίδος ὀχούμεθα, καὶ τὴν τοῦ ἡμετέρου σωτῆρος ἀνάσ- 
τασιν ἐἔχέγγυον τῆς ἡμετέρας ἔχομεν ἀναστάσεως. 1 
νοῦ] ἃ γοηάθυ: “6 Βυΐ πον ΟἾγιδί ἐδ τίβοη ἴτομῃ (86 
ἰοαά.᾿" [15 γὰν οὈβοσνθα ὈΥ οαάγ., ἐμαὶ 1 15 8 
ργααί τηϊβίακα (0 ᾿πηρίηθ μας (Π6 ΑΡροϑί[8 18 θιῃ- 
Ρἰογϑά ἐπγουρβοιυΐξ {818 ΟΠ ρίογ ἴῃ ργουὶπρ ἐΐδ τ 5:)"- 
γεοξϊοη. Τὰ ῥγοοῦ (σοπίπιυθϑ ἢ6) 1168 ἴῃ ἃ νεγῪ 
{π|16 στόοπὶ, οἰ ΘΗ νοσ, 12---19. δηὰ δἱπγοβί 81} (9 
γοϑί οὔ {π6 σμαρίογ 18 ἰβκθῆ ὕρ ἴῃ ἐἐἐμδέγαξέης;, υἱαϊ- 
ραὐΐηρ, οὐ αρρίψίησ ἴι. ΤΏ ῥτγοοῦ 18 ἰηἀδθβα νδὺ 
Βῃοτί, θαὰϊ τχοβί βδο]ἀ δῃᾶ σοηνηοϊηρ---(Ὠαὶ ψΏϊς 
ΔΓΟΒ6 ἴτοτῃ (ἢ Γ 8.8 γοϑυγγθοοη. Νον ἐλαέ ἢοΐ ΟὨ]Υ 
ρΓΟνΘα 8 Τα ΓΓΘΟΙοὴ ἴο 6 ἴῃ ἰδοί ποέ ἱπιροδδιδίο, 
γαΐ δὶ νγὰ8 τη ]Οἢ ΠΊΟΓΘ, 85 10 ρτονεβα δϊτ ἰο 6 ἃ 
Ὠίνίηθ Τοδοθογ, 1 ργονοα {6 ἀοοίηθ οἵ σεπογαΐ 
ΘΒΙΓΓΘΟΙΊΟη, ψ ῃ]σἢ 6 80 ΘΧρΓγαβϑὶν ἐασεςἐέ." 
1 ταβροοῖ ἴο {πΠ6 ΘΧργθϑϑίοη ἀπαρχὴ τῶν κεκοι- 

Ἐ ΤῊ Οτοί. βθεοηβ ἴο ἤδνα ρεγοεϊνθα ; δῃηά ἢ γεΐεγβ ἴο Εοιῃ. 8, 
4. 7, 10. 1 Οογ. 5, 11. 7, 14. 1ῷ, 20. 14,6. Απά !:ηὐἀεοὰ ἴτ Πεαὰ 
6 θῇ μοϊωηιεὰ ουί ὈΥ ΟΓ6}1. ““ ΤΠ 696 (ϑαγ8 Ὦ6) ννῷϑ ΤΩ ΘΓΟΙΥ͂ 800- 
γοβιτἰτἰου8, δῃα {πὸ τοδϑοηΐηρ ἐς αδθιγάο. ΤΙμ8, ([Π6 Αροβί]6 ϑυῦ- 
οἶῃ8) 18 ποῖ ἴο ὃ6 ἔξδαγϑά, βίποθ ΟἸγὶϑὶ δαϑ γίϑβθβη, δηὰ 85, ὈῪ ἴμαῖ 
6808, ἰαἸὰ ορεϑὴ {886 νγὰὺ (ο [16.᾿" 
{ ΤῊ 5 ἜΓσῸΥ ἰμἀ δε δὰ δ66η, ἰοηρ; ὈεέοΓα, ΔΌΪγ τεξαϊεα ὃγ ΤΒεορῆ. : 

ηᾷ [ἢ ἴσυ δοορα οὗ (μΐ8 Ἰηϊεγαβίϊπρ' ροτιΐοα οὗ δουρίυγο [88 Ὀθθ 
ν6]] ροϊῃιοα ουἵ ὈΥ ΟΥΕΙ]., νο ψτοῦβ ἃ σοπητ θη, Δ ΓΥ ΟὨ {γ}8 ομαρίες 
νὨ]οἢ, ἴοσ τηϊηϊίς, Ἰαδογίουϑ, δηχίοιϑ, δηα μϑὶηΣ} ἰηνεβι ρου, 
ὯΔΥ νἱἷθ τὶ δὴν (Ὠϊηρ νοῦ ρῥγοάυποθαὰ Ὀν τηοάθγῃ Αηηοίδίοιϑ, 
)ρμοῦ {μἷθ ἱπάεοα υἱίαἸπ ρῥγοίμαϊι. [ἰ οοδὶ πἷπι ἢ 8 Ἰ1ε ! 
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νῶν, ΤΩΔΏΥ τοραγὰ 11 85 5 ση Ὑρ ΠΟ ΠΠΟΓΟ δ 
πρρταυρ δηά {ΠῸγῪ τΠταὶ ἴο ΤἤΕΟΡΗνΙ, αηὦ ΤπΠεοίο- 
το. Απὲ (Π6Υ πὐσῆϊ παν δά άοὰ (ΕσυπΊρη. 669. 
Ὦ. ἀπαρχὴ γὰρ ἐστι, τὸ ἐκ πολλών ἕνα τινα τόδε ἢ τῶςε 
ποιῆσαι, ὃ μέλλουσι καὶ οἱ λοιποὶ ποιεῖν. Απά 50 ἴδε 
ϑοΠο]. ἂρ. Μαίι. Ὑοῖ ἴὸ σψουἱά, 1 τη, Ὀδ αἰ Βουϊ 
ἴο ᾿γοῦε (ἢ]8 δ Ὠ Πςαι!οη ὈΥ ΔΩΥ ΟΧΑΠΊρ]65 ἔχοι {πε 
οἰδβαείς δὶ σγιίοῖβ ὙΠΟΓΟ 15 (485 Ἰποοάογοϊς δηΐ οὖζ 
Θδγ ογ πηοάογη (οιμηπιοηΐδίογβ ἤδνο ΓΙ  ΕΥ δυρρεθῖ- 
64) δῇ 8] υϑίοη ἴο {Π6 ἢγδβί ἔτι 5, οὐ {Π6 βἤθαδαζ οἵ ἴδε 
βγεῖ γτὶρα σογῃ οἤεγεά ἴἰο ἴῃς [ογὰ, δηὰ ψ ις ἢ, Ὀοϊηρ 
δοοαρίοα ὈΥ ἰἢς Ῥγίεβδῖ, νγᾶ8, 88 1 ΨΈΓΘ, Δῃ δαγηοβὶ 
δηα ρἰοάρα οἵ ἴ[πδ6 οπβδυϊης πδγνοβὶ. ἡ δα [νι 93, 
10 δη 11. ““ [ἡ δ᾽ υϑίοῃ ἴο {ἢ)}18 γι, (δαγ8 Μδοζη.), 
ΟὨγῖβί, 0 ἀγοδθ οἢ {Π6 νϑῦῪ ἀδὺ οὐ ψῃΙςἢ ἐπ 6 ἢγαι 
ἔγυϊ8 ψεγὸ οἤεγεά, 15 οδ θὰ ἐλε γδέ ζγωϊές ὁ ἐλεπ 
«οἶἦο ἦσυα 7ζαϊίεη αείεορ, Ὀδοαυβα ἢ 18 {Π6 ἔγβι τΠῸ 
ν788 ΓΑΪϊδοα ἔτγοιῃ ἴἢ6 ἀσδ4 ἴο ἄϊ6 ἢο πιογο, δα Ὀθοδῦβο 
ἢ 18 ΓΟΒυΓΓοοιἰοἢ ἴ0 416 ἨΟ ΤΏΟΓΘ 15 Δ ΘχαπΊρίοΘ. δηὰ δὴ 
Θαγηῃοβὶ οὔ (6 γοϑυσγοσοίοη οἵ ἴῃ τη ιθου." 

ὝΠθη ἰἰ 15 βαϊ ἃ {πδὶ ἢ 18 (6 3 γϑέ, 10 15 τηϑδπὲ (89 
Ῥασ., ατοῖ., δηὰ δοποοί(ς. τοηαγκ) τπ6 θτγϑι οὗἉὨ (ἤθα 
ΠΟ αἰοὰ δηὰ γοβϑὲ ἃρβϑὶῃ 80 ἃ8 ἤν σ δογν"δγβ ἴο 
ἀϊε : δηὰ τῃθγείογε, ἰΠοβα γΊαϊβεὰ Ὀγν ΕΠ 1516 δηα ουγ 
1μοτὰ ἀο ποῖ οοπια ἰηἴο ἴπ6 δοοουηῖ. Τῆι (ἨἩγιϑὶ ἰς 
εἰβενῇογα ο8}16ἀ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν. 

ΒΥ κεκοιμ.. ἃΓ6 τηρδηΐ ἴῃς ἀεδα (δὶ ἀϊδ ἰπ {πΠ6 Γοτά. 
566 Μδοκα. 

41. ἐκειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρωπου---’εκρῶν. 74τὰ ῬΔΌΪυΣ 
ΡΟΙΓΟ )υθεῖ σοῃοϊυάθτα δι6 : υἵὐ πηογίθηἀϊ ὨοΟΘβϑίϊδ5 
οὐ οδήδῃ δοί, εχ α10 υὑπι8 τηογιθηαϊ ἔδεὶϊ 

5. Ὑεῖ ἢς δυδ]οπ8 : τῇ ἀπαρχῇ δὲ πάντωε ἀκολονθῆσαι τὸ φύραμα. 
1 50 Κιβυβε: “Οὐυηι νδγὸ ψγιτη δ ἔγυ μοι ποῊ δἰρπυτη πνοϑος 

Ῥγοχίωνὰ ἰπδίδηϊθ ποῦ οββεηΐϊ, δε νεὶ ἐρεᾶτ) τησϑβθεη ἱμποδοδγεηί, 
εἰεμαηῖεγ αι] ἢος νοσδῦυο υὐἱίαγ, τ ἑηἀοκτγεῖ, ρἰογίο δ ΟἩ τὶ 
τεβυζγεοίίοης, πιογίυοι υτ δς πιοσγίθηἰυπ) οπηηΐϊυτι Γαδδι γβεϊοθεια, 
πο υἱ ἔυΐϊυγαπι τηοήο δρεγανὶ, βεὶ πιιῆς ͵δπ Γὰ τογὰ ἰωϊιϊστη ἢ2- 
Ὀυΐθοε, οἰδυδπάἀυμηηια Ὦδυπι, φυοά ἱπ ῥγὶ εἰ τἰἰς οσερογίτ, ἑὰ ἰῃ τοϊὰ 
ϑβειζεῖα σοι ρει γυ), σΟὨδυ τη πιδῖ ὈΓυτηαιιδ δ πῈ δόδὲ ἰῃ ΘΊΩΌΣΒ 
δἰ πρζ} δ ΓεδιυγαιοηεΏ,, 78π| ἰῃ ἕαρίίς ἰρβογυϊη εἴ ρῥεϊπεῖρο, ἐεἰκὶ 
οτηὶπα ἱμοδοδίδιῃ." 
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ἰηἰ πὶ ἰἰα οδάθηι γί, 6χ 40 ὑπ} ΓΟΒΌΓΓΘΟ- 
ἘΠ οη 5 ἰηἰτπὶ ἔδοϊ, οπγηῖθυ8 ὑυΠη8 Θδἀθῃ4116 65 ΓΟΒῸΓ- 
Γοοϊοη 8 5ρ685 δίαι!α ἢαιιοὶα σοτᾶ. (Κτδυ56.) Αἰτίαν 
προστίθησι δι᾿ ἧς πιστοῦται τὰ εἰρημένα ἔδει γὰρ, φησι, 
αὐτὴν νικῆσαι τὴν ἡττηθεῖσαν φύσιν, καὶ τὸν καταβληθέντα, 
αὐτὸν ἐκνικῆσαι. (Ἰ Ποορἢγ}.) Απά 80 (Βευπιαδη. 

Μοβί τιοάδγῃ (οπηπιδηίδίοῦβ δα ἀνθρώπ. ἴο τηθδῃ 
α πιᾶῃ, 956 τοδῃ ; ΨὨϊσἢ πηᾶὺ Ὀ6 δαἀπι θα : θα οὐ 
σοπηπλοη ἰγδηϑἰδίϊοη πιαρ (τηθδηΐϊηρ ᾿υπηδὴ ὨδίιΓΘ) 
ΒΘ 68 ἴο Υἱ6] ἃ ἃ 8686 τὩοΓ6 ΨΟΓΙΠΥ οὗ (ἢ6 ΑΡοβίδ ; 
δΔηά {1118 18 σοῃπῆγειθα ὈΥ τἢ6 δυο Υ οὗ βοιηθ 8ῃ- 
ἰ(ἰοηΐ (οιμτηδηίδίοιβ, 88 Τ᾿ ποοάογοί, νν]ο {8065 [ἢ6 
ςοηηδχίοῃ ᾿θοίνθϑη [Π15 νοῦβα δηα [6 ποχί, ὈΥ οὔ- 
βογνίηρ, {πὲ ἴῃ6 Αροβίΐθ, ἴο πιᾶκα [ἢ6 ἀϊβοουγβα 
Ρ]δίΠθ, ΠΟ Ρᾶ5568 ἴτοπι παΐι8 ἴ0ο ϑεγδοπδ. [πάἀρθοά 
116 νογάβ Ὁ ὈΝΊΠΕ β6 θη ἰο δὲ δχϑρϑίίοδὶ, δηὰ {6 
γὰρ ἢδ5 ἴῃ6 86η86 οἵ ἐχεηιρίξ σταὐά,. [1 15 1ΓῸΪῪ γὸ- 
τηᾶτκοά Ὀγ Εοβϑηπηι., (ἢ αἱ ὁ θάνατος ἤδγα, δηά 41} δἰοηρ 
᾿πγουρβουΐ 1Π6 οἰδρίθι, 18 ρυΐ ἴῸγ μιογίαϊέαα, (ἢ 6 
γιογϊοπαὶ πϑοοθδεϊέαδ. 

422, ΑΠοΡ ᾿Αδὰμ δηά Χριστῷ ἃ ρΑγοἰρίο, οΥγ 1ἱπῆ- 
πἰζνα, τηυϑὲ ὃ6 8ι|0ρ]164 ἴγομῃ {Π6 γοϑρθοῖῖνα νοῦ ; 
1. 6. “ΕΓ ἃ8 ὉῪ Αἀδη)δβ αγίηρ 4}} ἀἴ6, (4}1} πιαπκὶπά,) 
80 ὈΥ ΟΠ ΓΙ80᾽8 γοίυγηϊηρ ἴο 6 411] ψ1}} Ὀ6 γαϊβθὰ ἴο 
16. Αἥδια, {πουρὴ ποῖ {πὰ ἢγϑί ἴο βυβῖον ἀθδίὶ, 
γοῖ ψ88 16 ἢγβιὶ {παῖ ἱπἰγοάυσοα ἰΐ, ὈΥ 81πΠ. [ἴῃ 
ἢ ἢ νίον 1 πορα ποῖ γϑιηϊηα ΠΥ Γοδάογβ οὗ 8 
ρᾶβϑϑαρε οὗ Μι||οΠη᾽5 Ῥαγδάϊβ [,οδί. [10 18 ψν6}} γε - 
τᾶγκοα Ὀγ ΤΠοοἀοτεί, παῖ 485 ΟἾγιϑὶ 88 {ῃ6 πρω- 
τότοκος τῶν νεκρῶν, 80 Δάδη)μ ψ88 6 πρωτόπλαστος. 
ΝΠ ον 16 πάντες, ἴῃ (6 ποχί οἶδι.86, 18 ἴο ὃ6 

γοίοισεά το αὐ πιθη ψιΠουῦ ΘΧοδρί!οη, ΟΥ ΟἾΪΥ ἰο 
ἴτὰ6 Οὐνίδέϊαηιδ, τᾶν βθθπὶ ἀουθί]. ᾿ΠΠ|16 ἐαέξοῦ; 
ορίῃίοη 18 τηδί ἰδίηθα ὈΥ πιοϑί οὗ 1Π6 βαυ]ογ (ου- 
τηδηΐδίογβ, θβρθοί! ν ατοί. ΤΟΥ ἰδκο δωοποιηθή- 
σονται δΔηὰ ἀνάστασις ἴῃ {Π6 ργεσοίϊϊηρ ν6γβ86 ἴο ἀ6- 
ποΐθ ἃ ΠΔΡΡΥ ΓαβιΓγθοοη ; 88 ἴῃ Φοῆη ὅ, 21. δηὰ 
6, 63. Εοηπι. 4, 17. διὰ 8, 11. Απά 80 ᾿γϑῃθοιι8, 
οἶδα Ὀγ δ᾽.4ἀ6. Μοβέ τεοϑηΐ (οπιηηθδηίδίογβ δαορί 
{Π6 2όγπιον' ορῃηΐοη, δϑρθοίδ!ν Μογὺβ (οἰἱθὰ ὈΥῪ 
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Ποδϑϑη).) δὰ Μαοίη. ὅὸ δβὸ ΨδΙΡῪΥ : “ἊΑδ Ἴδε 
ἀσδιὰ αὖ 81} πιδηκιπὰ σδθα Ὁγ Αἄάδηι, 80 ἐδ6 γεβεγ- 
φλλρμν 81} πηδῇ Ο8Π16 ὡ γρχάν ε; "Ἐπ πα μαρν 
Ὀδ ζαϊβδεὰ ὃγ δίαι οὐᾷεὶ οἶδ, ὈΥ 6 ροῖσες 
ΟἸτβὶ, 85 εἰνοὶ ὟΝ μα ]υάκο : τ(ἢ6 τρβέδουϑβ 8121} 
δ6 Γγαϊϑεὰ δεπεβοὶο εαϊἑαίογίε, ὉΥῚ νιτίὰς οὗ {δεῖν 
πηϊοη τὰ ἰἰἢ 88 ἴποιγ 644. Απᾶὰ {μ]8 βόδῦι, 
ρου τΠ6 σδοϊς, ἐπα ὑετίον ἰουπάφα ορίπίοῦ. 

, 9,8, ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίω τάγματι. Ηρτα πὸ πὲμαί 
ΒΌΡΡΙΥ, ἴγοπι {π6 ῥγθοδβάϊηρ νεῖϑε, ἀναστήσεται, ΟΓ 
δωοαπωήσετα.. Ἐλοβοηηι. τρολδγία, (πὶ πὸ ῥδγίζουϊδγ 
ΘΙ ρ μ4815 ἰ8 ἴο Ὀ6 δουρσῃϊ ἴῃ (6 οχργεδδίοα ἔδίκοῃ 
ΒηρΡΊγ, Ὀαι τἢδι {Π6 ροηδγαὶ βεῆβε [5 {Π18 : ““(ἀοά δι} 
0 εὶς ογάδγ, δηά νυ ]βεὶγ ογάδιηθα {πδὶ,᾽ ἄς." 

ἢ15, πονενογ, 18 Ἡγδθρίς τὨϊηρβ» πιτπ ἴοο ταυςῆ 
ἀϊεραίεΒ. Τα σογὰ τάγμα ἰ5 ἘΠΟΡΕΣΥ͂ 8 το ϊίδτγ 
(αγῃϊ, οφυϊναίοηιϊ ἰο γχεχὶκεηΐ. ἢς Οοιμτηεδηΐδίοζς, 
δβονανογ, δῖα ποὶ δρτοϑὰ υἱιοίπος τὸ ἅγα Πόσα ἴο 
Βηἀοχβίδηα ογάογ οὗ ἐΐμιθ, ογ ογάογ οἵ τεδγέέ, δὰ ἀἐρ- 
αἰέν. ΤὍΤῆα γιοῦ ορίηϊοη 15 δ Υ βυρρογίοδα ὈγῪ 
ΤΠ ΘΟΡΒγ]. 7. γοτει., Μοηοοῆ., δῃὰ Τισῆυς; ες 
ἰαιῖον Ὀγ Ζοπαγας, Τογίυὶ!., Ῥιδοδὶ., ἕδὶ., Οτοίῖ., δπὰ 
μλαμε δι δωμν ον ἡ ψαρὴ, 1 δαηά, οἵ οἷαεε ; διὰ ϑίδάο, 
αδεονιδίψ. Βυὶ ἰ ΤΙΏΘΙ ἸηἰοΓρεεί δ !0ἢ 
{6 Ὀσδὶ (ουπηάἀεά, δηά βδϑοιῃδ ἰο ἰηοϊυμάς (ὃς μι ϑδόν 
Β8ς6 γιοῦ οὗ γοϑυγγθοιίίοη ψου]ὰ σϑυ9α ϑερασϑίϊοη 
οἵ οἰα85, δηὦ 10} αἰ δγθηςβ οὗ γδῆξκ. 

Αι Χριστὸν ἴυ8ὲ Ὀ6 υμπάοχβίοοα ἐστιν, 
« (ἢ γιδὶ 5 ἰῃ6 ἤγϑι ΓὈΠἔ; Οδγδὲ ἢδ5 ἔτει γίβθη. 
(86ς {π6 Βοῖδ οὔ νϑσζ. 40.) Αἱ ἔκειτα οἱ τοῦ Χρισταύ, 
βϑυϑὲ ὕες βυρρ!οεἀ ἀναστήσονται, ΟΥ δωοχ. πε ποχὶ 

5 Αἀβὰ φ“ὸ 0 δ. ἴδχ. Ἐχρίαϊηδ: “Ἅὅ0ὁ αιἱφημα ογάϊης, ἃ Ὦεδα 
ΓοϑυττοοίΙοηἱ τηουγιυογιτ σοηϑίϊυϊο," , 
1 Ης ἰἔδιι δοὶν ραγαμῆγαϑθεβ ἴῃ6 οἷ μβαββασὲ : ̓Απαρχὴ καὶ 

ὁδὸς τὴς ἀναστάσεως ἐγένετο ὁ Χριστὸς" μετ᾽ αὑτὸν, οὖν οἱ αὑτοῦ, 
ταντέστιν, οἱ κιστοὶ, και οἱ εὐδοκιμηκότες ἐν αὐτῷ ἄναστήσονται 
πρῶτοι, ἐξ οὐράνων ἐκείνφν ἐρχομένον᾽ τοῦτο γαρ ἐστι τὸ, ἐν τῇ κα- 
ρουσία αὑτοῦ δεῖ γαρ ἔχειν προνόμιόν τι και ἐν αὐτῷ τῷ ἐγείρεσθαι 
τοῦς δικαίονς. ᾿Ἐπειδὴ γὰρ μέλλουσιν ἁρκάθϑεσθαι εἰς ἀέρα εἰς 
ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου, προεγείρονται' ὡς οἵ γε ἁμαρτωλοὶ κάτω 
βένουκι τὴν κριτὴν ὡς καὶ κατάδικοι. 
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ψυτ8 πᾶν Ὀ6 τοηάρεοα-: “ Ἔδεπ' Ν|}. 86 (Π086 πλὲ 
ἃτα ΕἸ γϑι 5 (παπιείμ) αἵ. ἢΪϊ8 σοανίηρ ἰ9 ἸυάρΒιοηι.᾽»; 
Βὸγ (ἢς ἐν. τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ βοθῖη5 Δαἀ 66, ἰα ουρίαϊπ 
ἐς ἔπειτα. ΒγῪ 188 αἱ τού Χριστοῦ ἃγ6 τηρϑῃΐ ἐγε 
Ολγιϑέϊαοξ; ἃ8 μὴ (ὐδ]. ὅ, 24. οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ, δια, 
“Οὗ {686 ΟἿΪΥ (οὔβοσνεβ Εοβθη.) (6 Αροβίϊᾳ 
ἸὯΔΚΘΒ5 Π]ΘΏΪΙΟΩ ; δίῃ 66 [0 086 ΟἿΪΥ οσου]ά (δ 6 ἀοε- 
ὑτἰὴρ αῇογα δὴΥ εοὩβοϊδίοη." ΤΠ απείθηϊ δηᾷ {Π6 
θεβϑέ πιοάθγη (οηγηθρηίείοῦβ ἃΓ6 ἀργϑοι, ἐαύ 1ὴ {Π 688 
Μ11 6 Σῃηοϊυαοα 8}} ρίουβ ρϑύβοῃϑ νψῆο δά νερά 
ηάογ πα αν. ιΘῇης, [ἢ 4 σοἰουτγαίοα Ὠ᾿ϑδογίβδιϊοη, 
ἀδ γοϑυσγθείοηθ ΟϑΓἢ15 (οἰ6ἃ Ὀγ Κῖδι,86),. [8 Κ68 -οἱ 
τοῦ Χριστοῦ ἴο ἀ6η0ὲ6 8] τηοη ψίεῃουί ἐαβα θην Ης 
ΒΌθδι 48 υἱοὶ ; δά 6 {Π|08 ΤΥ ΓΘ 80 οδ] θα, μέρρέε 
φαΐ ομπὶ Οἠνιϑέο γεϑιϑοϊέαίο ζαοὶκηέ ; ἸΠΘΒθΠΛῸΟ]} 88 ὈῪ 
νγίυμα ΟΥ̓ 18 ΡΟΝΘΙ [ΠΘ6Υ ἃτα σϑοδὶ]ϑα ἰο "6, Απά 
6 ρ06818 (ο ἴμΚο 20, 86. υἱοὶ τῆς ἀναστάσεως. Βαϊ 
ἐἢ}18 Ἰπτογργαίδιϊοη 18 [90 Ὠδγβῇ δηἀ ν]οἰβηΐ (ο ἀεβόγνᾳ 
ΔΌΥ δἰἰδῃιοῦ. 

24, εἶτα τὸ τέλος. ΒΌΡΡΙΥ ἐστι, οὐ ἔσται. Β 
τέλος 15 τηδδηΐ {π6 αηα οὗ [ῃΠ6 ψοΙ]ά, δηὰ οὗ 4}} ῃυτηδη 
δαῖτα, ἱποϊαάϊησ (06 ἀΔΥ οὗὨ γεϑυγγθοίοη δηα }μρ» 
τηοηΐ, 8ηα οοπδοημεπέίῳ [6 οηὰ οἵ {π6 τοῖρῃ οἵ ζτδοθ, 
τδδὶ Κιηράοιῃ ψῃϊοῖ (γῖϑὺ δίῃ δαπη!ηϊβέογοα τη (Β6 
ΠΆτΩΘ Δα Ὀ6ἢ 41 οἵ ἢ15 δι οσ; νοὶ 80 566 8)8 (0 
ἴᾶνθ. Ὀθθ ΘΒρΡΘΟΙΔΙΪΥ Πα ἴῃ νον ὈΥ [86 Αροβέϊθ, 
δίῃσθ 6 δ ἰἦβ, 85 1 ψοῦα ἴο δχρίδίῃη [18 πη θϑΠΙ δὶ 
ὅταν ἠερμῃ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ, ““ΨΏθη 
ἢ6 8181} ἀθίνοσ ὕρΡ [86 Κιησάομῃ ἴο (ὐοά, αγθῃ τἢ8 
Ἑαιῃογ. : 

Τίιια 86η86 οὗ βασιλεία ἰ5 νοΥῪ 1} απάοτβίοοά Ὁ 
τηοβί (οτημμοηίδίοΙβ δηϊθηΐ Δηα τηοάθτ. Ὑπροριν, 
οὔδογνοϑ, ἐπαΐ (ἤθγ ἃ ὕνψο βασιλείαι πο οποά ἰμ 
ϑεγρίαγο, ἐμαὶ οὗὨ ογεαϊίοη, δηὰ ἔπαΐ σῇ δάσρείοπ. 
Ομ γιβὶ 16 (6 Κιηρ οὗ ἃ}} παίίοηβ, σε κ8 δηᾶ 968, 
ὈΥ ογοδίίοη, ΒΘ μοΓ πο Ψ}}}} οὐ ἢοθ. Ηδ τεϊρῃς 
σνορ τῆ ἐλ 8] δηὰ μοῖν 0 8ῖθ ἴῷὼ Ὑ ρ 808- 
Ἰθςξΐοη, γταέϊοπο αὐἀορέϊοπὶς δὲ ἀρρτορτγιαδίοηϑ. ὅ66 
Ῥ5. ὦ, 8. Μαῖι. 428, 18. ““ΤΙ|15 Κιαράοπι (ςομ 68 
ΤΠΘΟΒ 1.) 6 ἀρ νοιβ ἰο 5 Βαΐμοῦ Ὀγ δο ίονίης 
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δηὰ δοοοιηρ ἰδ ΐηρ (Π6 ρυσροβα οὔ. Τῆυ, ἴος 
Ἰηδίδηςθ, [4 Κὶηρ σοιηπλ5 ἴο ἰδ δο! {δ 6 
τηοηΐ οὗ 8 δ΄ ρδίηδὶ πδίϊοῃβ ἰ(ἢδὲ ἤανο γοῦο] !οά, 
ψἤση (ἴα νῶν 8 Πηϊδηθα, δηά (πΠ6 πδιίϊοῃβ ἀρϑίῃ γε- 
ἀυςεά ἰο ευν)εςοιίοη, ᾿π6η {Π6 βοὴ ἰδ βαϊὰ ἴο ἀδἰϊνεῦ 
ὉΡ {π6 ΨΔΓ (0 5 ἔδίῃοσ, 1. 6. δον ταὶ 6 μᾶς δο- 
σοοιρ δηθαά {πῸ νοεῖς σοπηπ το ἴο ἢϊα.᾽ 

ΨΟΓΥ ἀϊβεγοηΐ νον ἅγα δάορίοα Ὀγ δοῦ!α γϑσθης 
Οοπμηπιοηίβδίογβ, 88 ὐεῆπο. Ηονονοσ, {86 ἱπίογργεία- 
ἄοη οὗ ΤΠΘΟΡΉΥ]. 18, υροη ἴῃ σἰιοὶς, ψοὶ] ἐουπάεά, 
δῃὰ 15 ΠΘΔΓῪ (ἢ6 δαῖπα τ πος δἀορίεα ΌΥῪ πιοβὶ 
Ἰυάϊεϊουδ τηοάοτῃ (οπιπηοηίδίογε. Ἴπο Κιηράοπι 
ἤογα πηοηοηθρὰ ἰ8 (45 δοϊδῖεν οὔβογνθ) αοοποιπίεσιωῶε, 
ἴι6 πιοαϊδίοτίαὶ Κἰπράοαι δηεἰ σρονογημηοηί οὗ (ἸἩγίϑβι, 
διὰ {6 ἀϊδρεπβαίίοη οὗ αοα νἱτῆ πῆοὸπ ὈΥ (ΟἸγίϑί, 
5866 [Π6 ποῖα οὗ Μαδοΐη. Οὐτοί. {Πππδίγαϊοβ (6 ἀείξ- 
υεγὶη ὉΡ ᾿ ἐπε Κίηράονε ἰο οαἉ, ὈΥ σοτηρδγιηρ [ἴ 
αἰ τ τηδι οἵ Ῥτγοβιάθηΐβ δεηΐ οὐἵ ὈΥ τἰὰ6 Εοιηδη Επ)- 
Ῥοῖοῦβ ἴο ρόνογῃ Ῥγονίηοθϑ, δηὰ οὐ (ἢδ ἐχρίγδέίοη οὗ 
1π6 ροτγοα οὔ ΠΕ, σονογηπηθηϊ τοβίοσγιηρ ἰΠ6ῖΓ ΡΟΝ ΕΓ 
ἱηῖο 1ῃ6 δηάβ οἵ [6 ϑδονογοιρη.5 ὅο, ἴο ι.86 186 
Μοὰβ οὗ Μοιὺυβ δρ. [ϊοβθμ., ““ (γιβίυβ ἀδϑβιηρὶ 
Ποοσιγπδηι Ῥαῦ δὰ δαπηϊηϊοιΐα ργοράρδῖο, ΡῈ 48 
Πυης ρῥτορδμαῖ, οἵ δὶς ἤἢοιηΐηθ8 Ῥγεθράγαγε [ὨυΓΙ5. 
Θυυπὶ οηϊα ὨΟῺῚ ΔΙρ 108 ιη)ἃ τοἴΔ5 δίίοσι βυσοθάδε 
γ6γ Ῥγορδβδίοῃθπιὶ δυ00}18, πος Ποπηΐη65 δὴ 15 1ρ5|5, 
υΐϊθυ8 ἢυης υἱυηίΐατ, ᾿Ἰῃδι1τ0{|5 ρΡεηἀοδιηΐ : 58η6 Ὠοἢ 
οσγὶξ δι ρ υβ (8}}8 δοοίει85 δςο βίαι ῖοδ, 4118}18. πιιῃς 
οβῖ, δυΐ (8115 γαί!ο ἀἰβοθηάδ ἰγαοϊδησδαιο γα σιοη 5, 
4υδίοι ἢυηο νιάσημι8." 

- Τῆη ἰο Ἰυοϊγαϊοεὰ Ὀγ (86 [οἷϊοννϊηρ ΟἸδδοῖοαὶ οὐϊαϊΐοπα ἴῃ 
νεῖο. δίγδαθο, 85] 5. Δάναλα᾽ ὅκον τὸν σύλλογον ἐποίησαντο Πομ- 
κηϊόε τε καὶ Δενκονλλὸε, ὁ μὲν ἥκων ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμον διαδόχην, ὁ 
δὲ παραδιδοὺς τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἀπκαίρων ἐπὶ τὸν θρίαμβον. (υτῖ. 5, 
9. Αυδρίοϊυπι εἰ ἱπηρεγίτη Δ|1} ἐγαίε ᾿πιογίπι, υὶ ᾿λπκίϊυ τὲχ ἀρρεϊ- 
Ἰείωυν, ἄοηες Αοἷδ ἀδοεάδι ποδιΐθ, νἱοῖογ ἐεϊηα τερζηυεα εἰδὶ τούάεί. 
«“-Βεορδυῖ, γεβετο ἰοιρογίθ μται δ διδίπβπιιθ. (ὐοιηροεὶιΐα γεδια 
ἡυεῖο τεχὶ εἰδὶ δΒαυεσίατίυασι γεδιτυςεἴ ἱταμεγίυαι. Ῥείδ. αἰδὸ δρρο- 
δἰἰοἷγ οἰἴδϑ ἃ ν ΤΥ δἰ πη ϊαγ εεητοηι ἔγουι Ρίγκο ΕΠΙεδ. 11. ἤοηυ τεχ 
εοἱ Μεεοίδϑβ, αυἱΐ τερζδῖ δὺ εχισγειηἰδῖθ υη πηυπαϊ δὰ δἴίϊεσαπι. ἢ οεὶ- 
ἴὴυ5 Ὠεὺ 8. Β. ἴυης τοὐΐυἱῖ τεζιπι δὰ δυϊοξει δυιδ) δ. Ὁ. 
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24. ὅταν καταργήση πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν 
καὶ δύναμιν. ΤὭθδθ6. ψΟΓΑ8 ἀΘΒΟΓθ6 τῆογα οἰθδυῖν (Π6 
οὔ)οοέ οἵ ταὶ Κησάοτῃ, παπιοῖὶν, οἱἁ νδῃφυ βιηρ 4} 
ΘΏΘΠΊ168, τ ὐποταῖ 84 βριτἰὯ], Δηἀ οὗ γοπηονίηρ; 81} 
1τηροαϊπηθηΐ8 1η 1Π6 ΨΥ οὗἉ ἴΠ6 βαἰ νδίίοῃ οἵ [158 [81{ἢ- 
ἔα] βογνδηῖβ. Πα [Ὁ γι ἀρχὴ, ὅζα. Βοαη ἱπίοπαρά 
ἴο βιρσροδβῦ {Ππ|Δ στοδὲ ροιυεδν' οἵ [ῃ6 ΟρΡροΟΒβοιβ (πδῃηοῖνυ, 
61] δηρο]5 δη ν]οῖκοα τηθη. ὅθε Ἐρῆ. 1, 10---29.), 
δά {Π6 ἔογτ ἀδ0]6 πδίαγα οὗ {Π6 οὈδβίδοϊθβ ἴο ὃ6 
Γοιηοναά. 

Καταργήση 18 Μ6}} Ἔχρ αἱ ποᾶ Ὁγ Οτσαρογ. ἂρ. (ξου- 
1Ὧ6η. παύση, νικήση. ΑΠπὰ 80 ΖΟΏΔΓΡΆΒ. 

45. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, ἄχρις οὗ ἂν θῇ---αὑτοῦ. 
ἙἘροτ (ῃ6 ςοηῆγπηηδίίοη οΟΥὨ [Π18 δϑϑογίίοη, (δὶ ( γὶβὲ 
τνουά ρυΐ ἀονη 411] βῃθη)168, δΔη τοηονο 81] οὔ- 
βύδοϊ 65 ἴο 158 γοίρῃ, Ῥδὰ] ἤν ΔρΡρθ818 ἴο {π6 ἐεσϑβέϊ- 
γιοην οὗ δογὶρίμγ. 

ΤΠ6 ψογάβ δῖ ἀδυϊνθα ἔγοῃ 5. 110,8. Ηδσγο 
βασιλ. ςοΙΓΕΒΡΟΠ 8 (0 {Π|Δ δέῃ αὐ δα τίρἠέ ἠαπὰ, 
10. {πΠ6 Ῥβαΐπι, νϑσ. 11. [10 18 ρἰαἰπ (ἢδί ἴῃ. (18 6χ- 
ΡὈΓαδϑβίοη, δηά (ῃδί οὗ ριεξέΐηα ἠΐθ ὁποηιθδ ὠπάθν' ἠϊς 
7) εοἐ, Ἰῃογο 18, ΌῪ ἀνθρωπωπαθεία, Δῃ 8]]υίοῃ ἴο (ἰε 
Οὐὔθηίαὶ ουϑίοπι, ὈΥ ΨΙΟΙ 1Π6 ΠοΙΓ ἀρρᾶγθηΐ, οὐ (6 
Ὡδχἕ 1} τη ἴο (ἢ6 τηοπᾶγοῇ, 8118 δὲ ἢ στσῃς ἤδη, 
δΔη4 ἰο [Πδὶ ὈῚ ψΠΙΟΪ νδηηυ]8)16 4 ΘΠ π)68 ὙΈΓΘ, 88 
1 ψογο, {Πα ρΡἢ6α ον ΟΥ̓ Ὀαϊηρ ἰγαπηρὶ θα ὑπάσογ 
ἴοοι ὈΥ {Π6ΙΓ σΟΠ4ΈΘΓΟΙΒ. 

0 18 βίγβησρα: δαὶ πιοβέ γτοσοθης (ὐοιηπηδηΐαδί 
Βῃοιυ]α τοίϑε [Π6 ψογάβ βοίοὶγυ ἴο [ἢ 6 γϑῆονδὶ οὐ 4}} 

Ἀπ 850 7.9ρἷ5 : “[πτ6]Πρ τὰν, ἢ. }. φαϊοαυϊά οροτῖ ΟἩΓβΕ 1 δἀνογθεῖυγ, 
ν. 6. ᾿σηογαηῖία οἱ νἱιἱὰ Ομμηΐθ ζΘΠΘΓ 8; Ποιμΐηε8 ἱπηρογδηίεθ οἱ 
ΟἾγίβϑιὶ ἀοοιγίηαπι ἱπηρυρσηδηίεβ ; ἤος δθηϑιι ἢοϑβίθβθ ἱῃ 6] Πρ ηζιΓ, 
οἰἰλτλ ΟὟ Ὠδχυηὶ ν. ὦ5 ἃ 20. Ποξίϊαπι εαὐροὸ ποηλΐηθ σοιργεποηά- 
ὈΠῸΣ οπγηἷδ υἱἴδ φυοαυθ Ὠοπϊηϊῃ ἰηϊιηΐςδ, ν. ο. τη οΓὈΐ, νἱ [88 νατίβ 
ἀἰδογίπνῖπε, δοηθοῖι8, ΓΊΟΓ8, 4125 ΟΠπηηΐδ ἃς δἰηρυΐα [Δ η[ἰ8 Ποπμϊηΐ θι18 
Ἰηϑίςηϊιπίαν, νοὶ οὐ ἱηηρεῦ!ϊ 80}} ἀπ νογβα] ἰαίθ, νοὶ οὔ οἰδοδοίδμῃι" 
-ΤῊΗΐ8, πούψανογ, ἰδ ἰδ Κίηρ; ἴοο ᾿ἰγϊῖοἀ ἃ νῖονν. 

Τ Απά {δι βασιλεύειν ἰνηρμὶϊεβ τιμαὶ ΚΙ πὰ οὗἉ Γεϊηΐηρ νυ ]οἢ ἰ8 ἰη- 
οἴιμοα ἰῃ 8 ραγιϊοἰραϊίοη οὗὨἨ {Ππ6 Τυγαὶ ἀϊ ΠΥ ()υδῖ 85, ἰῃ [16 ΘΑΓΙ͂Κ 
Οτεεῖ δυίδοιβ, ἄναξ ἰΒ Ἔχιοηἀεὰ ἴο 81} [6 γογαὶ δι! γ}, ΟΥ ὈῪ ἴπ6 
οχογοΐσα (Ββονγανοσῦ ἀεϊεαίοα) οὗ Δα ΠΟΥ δηα γυ]ε, 
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μη ροαϊ ἴῃ [6 νὰν οὐ ΟΝ ειϑεϊάπηγ. 80 ἢλοβεθῖ.: 
“ (μηδίυβ Ἰρίίως τερπαί, ἀσπὶ τηογαὶα θοπμτ εἴ εἦυ8 
δι ππηϊου δ ἸὩΘΓ ΟΙΏΠ6Β ΠΟΠΙΪΏ65, δάϑοσβαβ 1πηροά!- 
τηοπία πιῶ οἱ οοπείπυδ ρΡοίδῃϊοσ σοπϑογνδί, οἱ 
ἀϊνιπᾶ νὶ Η ἴ, ἰδηδοιηηιδ ἐγιθυὶς βαϊ υΐοιι.᾽ 
Τῆδ ψογάβ ἐχθροὺς ἱβοίϊυδε Ὠέγϑ0ν 5 ἃ5 Μ6}} 85 
ἐλΐπκε, Ὠατοὶγ, τ(ἢ6 1)ονι} δηὰ ἢ 5 δῆρεϊβ, 1. 6. 1πό86 
ΠεοΏ8, δπὰ αἶβο 81} ψίοκοιὶ θη, ἀπά ὀρροϑβοῦβ οὗ 
ΟὨἸ γιδῖ δ γα σίου. 

46. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος. Ὁ οδιἢ 
6 ἤδΓΟ, 83 ἰγεαυ  ΏΕγΥ ἴῃ ϑογρίωγο, δηὰ ἰὴ τπ 6 (5- 
βἷςδὶ Ἡγίϊογβ, ρεγϑονιβεα 88 ἃ ἴγγϑδης δχογοϊβιρ 469- 
Ροξς ἌΝ ονοῦ {86 ψοῖθ ῃυϊηδὴ γᾶςθ. ΤῊ ψογάϑ9 
ἴΏΔΥ, ἴ τῆϊηκ, δα τἢυ8 τεηάοτγοὰ : ““ Αηά, ᾿456}γ, ἐλε 
πεν [)οδιὶ 18 (ο Ὀ6 ἀφδίγογο." Νον 858 ἀπᾶςι- 
ιἴε58. ἂτεῈ βΘΠΘΓΑΙγ οησουηίογοα τη {Π6 ογνάεν' οὗὨ (ΠἘΠ- 
οὐἱγ, 1Π18 ϑυρροβίβ δὴ ἰάθα οὗ [θδίἢ δαίηρ [Π 6 πιοϑὲ 
ἑοταιν ἀδῦΐο οπογ." δἊὴὸ δι. δηὰ Τιγη. : “ ἢἣδ ψ}}} 
5 Ὀ]οςΐ αὐ ῃ5 ὁπειηῖθβ, δηὰ ἱπεγείογο Πθδί." ὙἬοτε 
ἰδ ΒΟ ΓΟΆΒΟἢ ἴο δυρροδα, Μ ἢ ΟἾγγβ., {δῖ ἐσ χατὸς 13 
τοδοί ἴο ἱπαϊοαῖα ἴῃ6 ογάϑθγ ἰῇ ὙΠίοἢ ἀδαιῃ οβπι6 
ἑηίο {Π6 ψουἹά, νίΖ. δἴδπογ {πὸ Πδν}} δηὰ 5ὶῃ. ᾿πάροά 
μὲ πουϊὰ τοαυγε (ἢ6 αγέδοίδ. 861 1688 15 11 ἴο θὲ 
πλρι θά (πἰδῃ Μγ. Η41|16{) {πὶ Τυδδῖ ἐδ 80 οδἱ δὰ, 
δὲ ὈΘΙΠΩ͂, ΠςΟΓΑΙΪγ, (ἢ6 ΘΏΘΩΥ ἴο ὃὉ6 ἀδδίγογαα Ϊλ3ὲ. 

Ζεδρὶ5 Γεπηδσί : “Μοτγε μέξωποδ ΠΟβ0}5 ΟΠ δ ΟρΟ γί 
ΟἾ γί βι: ἀἸϊοιυγ. Εἰδηϊπ) αυδηχάϊΐι πῆογΒ σϑησσὶ δὺ- 
ΠΒΔΏΟ ἀομπδῖιγ, [δπ) αἰ το ΐβογὶδ  Ργϑι τυ, 
ἤξδς ἔγυὶ ροίεδί ἰϊφυϊἀδ, ρίαπᾶ, οἱ δὴ οἴηηὶ ραγίβ ροζγ- 
[οοϊᾷ [ο] οἰἰδι6.᾿ 

47. πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὑτοῦ. ΤΣ 
ἩΟΓΩΒ δὰ ἀογίνοα ἰγοῃ [)8. 8, 7., νευδέϊοαἐἐῳ Ἀπ οΓ- 
βίοοά, 48 ΠΟῪ ΓΘ α80 ἴκθὴ ὈῪ (6 ᾿Αροβίϊα ἰο (ἢς 
Ηδφργ. 2, 8. ἔογ ὉἸ γὶϑὲ ἰ5 (μαϊ δεοοπά “άαηι, ἴῃ τ᾿ οπὶ 

- ει Μδοΐη. ἣδ5 ὕθεπη ἴοο δο]ὰ ἴῃ τεπόεγίηρ ἥτ, ““ τἴ6 3εὶ αδὰ 
βδτεαῖεθῖ ΘῃεΏ}γ." ΤΠοῦρῃ Ἰείθ. δε ἴο δανα Ὀέεὴ οὗ τπδὲ ορὶ- 
Ὠἴΐοη, δἴπες δα εἰϊε5 Τηγρὴ. 469. Ανδρα μὲν ᾿Αργείοισιν ὁμόκλοον εἰ 
με σαώσεις, τρώων δὲ ῥντῆρα καὶ ἀστέος εἰ με σαώσεις, Δαρδανίδη 
σκηπτοῦχε͵ καὶ ὕστατον ἐχθρὸν ᾿Αχαιῶν" απα [Π]. ο. 814. ἐχθρὸς δὴ 
μοι κεῖνος ὁμῶς Αἴδαο πύλησιν. . 
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81} (δ 98 ΔΓ6 ρσγϑαίενγ δηά οἰθσῃδὶ. (Οατοί.)ὺ Ὑ7ῆμαί 18 
ἔτι8 οὗ παῖ ἸῺ ρῬβῆρσγαὶ,, 18 τη υοἢ τηογα 80 οὗ Οἠλγίσέ, 
{ἢ6 βγδέ πιαν οἵ ἰῃ6 θῖν ογοδίίοῃ. 
Τμ6 βθηιπηθηΐ ᾿ηἰθηἀδα 18 (818: “(ὙἼγϑῇ 15 ΒῈΡ6- 

ΤΟΥ (0 411, ὐοα Θχοσδρίθα, γὸ νγὰ8 ρίοαβοα {ῃαι ἢΘ 
βῆοι ἃ Ὀ6 5: ΙΒΘΥΊΟΥ ἰο 811, (οβθη,) ὅ4666 2οὴ. 17, 
9 ἃ 24. ὅ, 46 ἃ 27. ὙΠ18 ἀθοϊαγδίίοη σοποογηΐηρ' 
(8 ΒΑΓ ΘΓ 8 ἢἡοΐ θείης βιῦ)]θοῖ ο {Π6 808, ννᾶ8 1η- 
ἰοηἀδἀ ἴἰο ργενθηΐ 8 ἴγοτῃ ᾿ῃίθγργείηρ ν ἢ 18 5814 
οὗ (Ὡ8 οχίθης οὔ {Π|| ϑοῃ᾿ 8 ἀοιηϊηΐοη, 1 β0ςἢ 84 
ΠΊΔΠΠΘΓ 88 [0 ἴΔΠΟΥ ἰπαί ἢ6 18 1 ΔΗΥ͂ Γαβρθοῖ ΒΟ ΓΟΣ 
[ο 16 Βαίῃθσ, Βγυ ᾿πΐογγίπο ἔγοιῃ ἐἢ6 ψογάβ οἵ 8 
Ῥεαΐμ, παι (Π6 Ἑαίῃος ἀἰὰ ποί ϑυδ)]θοῦ ΠΙΠ]86}} ἴο 
(86 δοη, [6 Αροβί]6 ᾿πϑἰηλδῖθθ, Ὠοΐ ΟὨΪΥ τῃδὲ [ἢ 
ΒΌΡΓΘΙΩΘ ἀοιηϊηϊοη οὗ {πε ΕδΙΠΘΓ 18 δϑβοσίθα 1 [88 
Ῥβα]τα, Ὀπι 4180, ἰἢδιὶ ψίθη [ΠπΠ6 δοι} 5 ρονογητηθΐ 18 
ὯῸ ἸΟΏΡΘΙ ΒΘΟΘΒΒΑΓΥ, {6 ΒΑΙΠοΓ Ψ1] σγοβαπηθ 16 
ἰΠηράο!η, 8ΔΠηΠ] ρσοόνϑγῃ 1 [ῸΓ Ἔν γ ἢ ροσβοη. (Μδςοκη.) 

716 ἰαϑὲ ννογ8 ΤΏΔΥ ὑ6 τεηαογϑα : “1018 ρ]δίη {ἢ δέ 
((ἢ15 τωυϑὲ 06) ψι τ(η6 Θχοθρίοη οὗἉ μἴπη {παΐ ρει 4}} 
(Β᾽ηρσβ ὑπ 6Γγ ἢ18 ρονογημπηθηί. - 

28. ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα. Ιῃ {Π6 ῥχθν 
σραϊηρ νεγβα ἰἢ6 Αροβί]8 βρθᾶκβ οἵ (Οὐοαδβ οοῃβειι!- 
(ὴρ; (ἰγῖδέ ππίνουβαὶ 1οσὰ : 1Ὼ {818 6 5068 8 οὗ ἢϊς 
δαί! !} ν βυθάυϊηρ 4}} [Π1ηρ58 1ἴο δίῃ : {ἢ18 45] οἰ οη 
16 Αροϑιβ ΒΙ 86} ἢ88 πιδάδ ἴη ΗδΌ. 2, 8.. (Μδοκη. 

28. τότε καὶ αὐτὸς ὃ υἱὸς ὑποταγήσεται, ““ ΤὭθη 54] 
{Π6 δοη αἷβο δι 86] 6 βυδ]εςεί, 1. 6. 5:0] 6οῦ Ὠιτ56 1 
(1ὴ6 ραβδῖνα θεϊηρ' ἢΕΓΘ, 88 οἴθη, υ864 ἴῃ ἃ γβοϊρσοοαῖ 
8656) ἴο ἢίηι ἰπδὶ Δα Ρυΐ 4}} {π|ηρ8 ὑπάθσ Ὠϊη.ἢ 
Νὸον {π6 Εδίθογ σοπηττ6α το [ἢ6 δοη [Π6 ῥγονὶηοθ 
οἔὗἉ ἀεἰνοτηρ τηθη ἔγοπι 1868 ῬΟΨΘΙ δηα ὑὐγϑηην οὗ 
ἐῃο6 ον]}, β1η, ἀηὰ ἀφραίῃ,. ὙΠ (ἢϊ15 εἢ4}} 6 8ο- 
σοι ἰ8Πη6 4, ἃηα ΠΟ ΘΏΘΙΩΥ 5[14}1} γϑιηδίηῃ ρϑιηβε 
τννῇομῃ Οἢειβύ τη ΘΧογοῖδα ἢϊ8 Ῥον ΟΣ, (ἤθη {{||8 
τοῖρσῃ οἵ (Π6 δοη ΜΗ] 6 οπάβά ; ἴῃ6 δοη ψ1}} ονθη 
Β 7] 6οἱ ΠΠ 86], ἀπ 41] ἴῃ ἢ6 ἢ88 δοηιγοα ἴῃ {}}18 
τοῖρση, ἴο ἢϊπι| ψῆο μά ρΡυΐ 41} {πΠηρβ υηάθὺ Πίῃι, 
(ΕΒ οβθηπι.) 
15 50] οἰο8 οὗ (Π6 ὅοῃ ἴο {π6 Εδίθοῦ 15 ἰο Β6 
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Ὁπάοτβιοοά οἵ δἰδ δυϊδ]ες!ου ἴῃ τπ6 λωπαν παΐκμγε 
ψἤογο ὃ6 ἔοτγπιετὶγ κονεγησὰ τΠ6 πἀγεαϊδίοείαὶ Κιηρ- 
ἄοπι. 866 Ηεδγ. 1, 1. [1 15 ρίαϊῃ (δαγ5 δίδει) δὲ 
16 ψογὰβ ἅτ ἴο θ6 υπηδογείοοῦ οὗ τπὰ δοῦ 85 ὑείησ 
{π6 Ποδά οὗ [15 τηραϊδίοτιαὶ Κιηράοπι, σι ἢϊοῇ 5}|8}} 
ςοῃίίπυδ {1}} Πα σοπλθβ ἴο Ἰυάρσιηοηξ, δ ψἢϊς ἢ {Ἰπ)6 
6 ψ}}} Ὀ6 δυδ]οςῖ, 85 περαάϊαίον δηὰ ἀὶπσ, ἴο τῆ Ἐδ- 
(ἤογ: Β6 ψΠΠΠῤγςἑἁηοπῆςα ἢϊ8 οὔΓΘ, δηὰ δἰ! {πϊρβ ψ}}]} 
Ὀ6 υηάογ {ΠπῸ β8π|6 αἰ βροπβδίίοη δηὰ σονεγππιθηϊ 85 
{πον ψόγα Ὀοίογθ (ἢ6 (8|}.᾿" 

48. ἵνα ἢ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν, “480 τῆῇδι Οοά 
ΠΥ ὃ6 4ΑἰΪ {Πἰηρϑ ἰῃ 4}1} γεδρεςοῖξ δηα Ὀυ5᾽η65565." ΤΠ: 
6 πα ἐέεγαΐ βδη86 οὗ (ἢ 6 ρῆγαδβθ, ψὩ]οἢ 15 δὴ αϊοιΓοδὶ 
οπϑ, Ὀυῖ υδοὰ Ὀγ {ἰπ θεδῖὶ ψΠ|ΟΓΒ ἴο ἀδηοίε σουρ]οία 
᾿ἰηυδηςα ὙΠ ΟΥ ΡΟΥΟΓ ΟΥΟΓ 87 οὔθ." ΕῸΓ δῇ οχ- 
Ρἰδηδίίοη οὗ {Π6 τηὴοάδ 'π ψΒῖςοἢ {18 ΔρρΙ:65 το (είξε 
δηά (ΟἸ γι διίδηβ 1 τηιιδὲ Ὀ6 σοπίοηϊ ἴο γον πὶ γδάϑις 
ἴο {6 αὐ] δηποίδιοηβ οἵ  ΠΌΥ δηὰ Μδοίη., δβουῦ- 
Ἰοϊπίηρ [86 οϊ οσίπς ἔγοιμ οβθηπι. : “ 7έα ειὲ ἤδεμε 
δίΐ, ἱ. 6. 6886 σΟΡΠΟΒΟΙΓΙΡ ορπα ἀρια ονῖνες ογεα- 
ἐμνας, ἱ. 6. υἱ ᾿πηρογίι πὶ 6}. δοὶ ἅτ να]ϑδῖ, αυ}8 ποῦ 
ΟΡ ογὶξ ρογτο (ἢ γίβι: πηράϊδίογίβ γερί πιηθ. Αρρδ- 
τοῦϊί, ργορτγίὰ Π)εἱ δος ορὺυϑ8 ἤλ͵586, εἰ εβ856, εἰ ἑπϊΌγυπι 
6586 : [)ουπι 6586 Θι1Π], 4ἱ ρδΓί6 ΠῚ τοροὶ Βιιὶ ρού δ᾽ 
δι ιϊπἰβίγανογιι." ὙΠΘορὮγ]. οἥδξεγβ (ῆς 0] οσίηρ 6χ- 
Ρἰδηδιίοη : “Ἵνα ἦ ὁ Θεὸς, ὅζς., τουτέστιν, ἵνα πάντα ἢ τοῦ 

“- γεῖεδ. εχροιιη ἰϊ ἴπι : “’ Πάντα εἶναι αἰϊςαὶ ἀϊείέυτ, φοὶ οαι- 
οἶδ δρυὰ εὐυπὶ μοϊεοῖ, ἃ 4110 Οπμῃΐα ἀχρεοῖδϊ, εἴ ἰΏ ηαὐο οὔπεβ 5125 
δρεθ ὁρεϑῆυς οἰἴ86 6656 δχίδιἰ παῖ." Αηὰ Ν οἰϊεο [ὦν. 40,11. δ ε- 
τοειγίι ἰδ ὑπ 6 ομηπὶα εἰ. Με] οἷ. Ῥαϊ. 4, 1085. ἃ δῆ ἀΐχοσγο, 
ᾳυδαι ἱ|)6 οὐγηΐδοθ οπιπΐδ ἔπεσι. 1 οδη. 8, 1086. Νόῶ οοπδβεὶὶ 
δβοῦδ [υἰδογυηί ϑούεα, μοὴ μεοχίιηὰ ἰεζε ροϊεεῖδα Ῥεείου δάεϑοξ, τὸ- 
ουδαῦυς ἰοοο σεάθεγα σΌ ΓΘ : Οὐδ (μθδλν εγαὶ. Οτυΐογ. [ωϑογ. μ. 
84, ὁ. Τὰ 0] υπ. αὐυὸ ε6 οἰηηΐα, ἢδδα ἴεἷ8. Ονὰ. Ἐρίδι. ες. 12, 
161. Ὠεδεῖογ δηχἱδοὶδ σερτιο, μαιγίδηια, ἀοπηοηιε, Οοη)υρε, φυὶ πο- 
οἷς οπιηΐα ϑοΐυδ εγαῖ. Ἡεγούοι, 8, 167. ὡς δὲ καὶ τοῦτο κατέργαστο, 
πάντα δὴ ἦν ἐν πᾶσι Βαβυλωνίσισι Ζώπυρος, καὶ στρατίαρχηε δὲ 
οὗτος σφι καὶ τειχοφύλαξ ἀπεδέδεκτον. Νυτιεζους οἴϊνες 
ΔΙῸ οἰϊοα ὕὑγ 156 ἰεαγηεὰ (οιητηεηίαϊοῦ, τδηγν, ἤονγανοσ, οὗ νοὶ 
δε ποῖ ἴο ιλὲ ρυγ οδε; δὲ (αὶ οἵ ΤὨιςγά. 8, 956. Εὔβοια αὐτοῖς 
πάντα ἦν. 1 ἀὰ ΤὨειμϊεῖ, 275 ο. τὰ πάντα εἰς ἁτάντα ἡ μελετὴ, 
“ἐ [6 Δ]! ἰὴ δἰ," ἱ. 6. ρεδδείρυδ, οὐἀϊηίεεί. ΑΥίϑι. ἃ, δὶ. πάσας ἐν πᾶσι 
ἐνίκησας, ὡς ἔπος. ἴἰ οπιΐί {6 ΠΩΔΗΥ͂ ΟΝΟΓ ρϑϑδαρθα υν]ιῖςἢ 1 μδὰ 
οοἰ!εοιεὰ. 
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Πατρὸς ἠρτημένα, ἵνα μὴ δύο τις ἀρχὰς ἀνάρχους ὕποπ- 
τεύῃ καὶ ἀπεσ χισμένας" ὅταν γὰρ οἱ μὲν ἐχθροὶ ὑπὸ τοὺς 

με ΄“- 4 πόδας ὥσι τοῦ Ὑ͵ου, ὃ δὲ Υἱὸς μὴ στασιάϑῃ πρὸς τὸν Πα- 
τέρα, ἀλλ᾽ ὡς πρέπει Υἱῶ, Θεῷ ὑποτάσσηται τῷ Πατρὶ, 
πάντως ὁ Θεὺς καὶ Πατὴρ ἔσται τὰ πάντα ἐν πᾶσι. Τινὲς 
δὲ τὴν τῆς κακίας ἀναίρεσιν διὰ τούτων δηλοῦσθαί φασιν, 
ὡς πάντων ὑποτεταγμένων' ὅταν γὰρ ἁμαρτία μὴ ἦ, εὔδη- 
λον ὅτι ὁ Θεὸς ἔσται τὰ πάντα ἐν πᾶσιν" ὅταν μηκέτι πολ- 
λοὶ ὦμεν 'ὲν τοῖς κενήμασι καὶ τοίς πάθεσι, μηδὲν ὅλως 
Θεοῦ, ἢ ὀλίγον ἐν ἑαυτοῖς φέροντες" ἀλλ᾽ ὅλοι θεοειδεῖς, 
ὅλοι χωρητικὸι φέροντες" ἀλλ᾽ ὅλοι θεοειδεῖς, ὅλοι γωρητι- 
κοὶ Θεοῦ καὶ μόνου: πάντα γὰρ ἡμῖν ὁ Θεὸς ἔσται, καὶ 
βρώμα, καὶ πόμα, καὶ ἔνδυμα, καὶ νόημα, καὶ κίνημα. 

ΒΥ ὁ Θεὸς Ηδιπιπι. δηὰ ὙΒΌΥ υπαεγβίδηα {ἢ6 
Οοαποαά, σοῃβίϑιίηρ οὗ [26 ἴῃγαθ ρϑύβοῃβ, ψιπουΐ 
ΔΠΥ͂ ἀἰϊϑιϊηςιίοη οἵἉ οἰῆοα ογἦ Κίηράομμ. δοξδοοίίρ. [ἢπ|8 
ΡΑγΑρἤγαβ868 : “ [Ἃἡ νὰ οἰοσηᾶ πο ογὶξ δ] [6 δ᾽ίοσί 
δ θα ἴ08 να] βυθαοἰαραία8, απαπιδάτηοάιπ ἴῃ τορηο 
σταῖίθ, ΟὉ1 δυαἀ!ογα8 ϑυηΐ 80 ΕΡΙΒοΟρΙ8 οἱ Ραβίογιθυβ, 
Ῥαβίογϑβ βιιὺ (ΟἸγιϑίο, (ἢ γϑίυβ 8)ὲ0 δ6ο Ῥαίγε: βοὰ 
1ὴ νι(ἃ φίογηᾷ οἴγηθ8 Ὀθδ1 ουιηΐ δ ὑπο Π6ο.᾽" 

20, 80. ἐπεὶ τι ποιήσουσιν οἱ βαπτιϑόμιενοι ὑπὲρ τῶν 
νεκρῶν, εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται ; 

[τ ΄Ϊ6 ρἰαΐῃ {πδὲ αἴϊογ {ἢ ἀξ γεβϑίου σοηί(αϊ θά ἴῃ {πὸ ]αδὲ εἰρδῖ 
νεγβθϑ, {6 ΑΡροϑβίΐθ γεϑιιηιθβ ἰἢςδ 5} 0}}6οἴ Πα τνν88 [γοαϊίρ᾽ οὗἉ αἵ υϑγ. ὁῷ., 
Βαϊ τΠ6 δϑθῆδα οὔ ἴπ6 γον 8 ἢλ8 θ6θ ΘΧ ΘΟ Ργ ἀεθαῖεα ; δηά ρεγ- 
Ὦδρ8 {Π6γα ἰδ ΠΟ ρᾶβθδᾶρε ἴῃ [6 Νενν Τεβίδημεηΐϊ οὴ ψῇῃϊο ἢ Ορὶ ]οἢ 8 
ἢδανα Ὀδδη πιοῦὰ οη Γδαϊοῖοσυ, Οδ]νίη δηὰ ϑομοεῖίρ,. 88 Υ ἴῃδι (ἢ 8 
γδιΐουϑ ἱπίογργεῖδιϊο"δβ ἀγα δ᾽ πηοϑῖ 88 ΠΟ ΓΟι8 89 ἴῃς (Οἰηϊηεηϊδ- 
ἴογ. 17111686 δΓὲ ἀεια! οἡ Ὁγ Θομηϊά, (α]ον., ΤΟ), Οογάε, ΑἸ, 
ἨΗευπιᾶη, δηὰ γοοεηῖγ ὑγ Κγδιιθε δηά ϑ]δάς, θείογτεα, 88 ἰἴ ββθῇῃβ, 
Ὀγ ννῃὶοἢ ἀϊνογϑγ οὗ ορίηΐοη, ϑοιηθ, (85 ϑοῃοοῖξρ".) ἀο ποῖ νεῃίῃγε ἴο 
δήορμί απν ἰηϊεγργείαιοη, ““εῖθα εοηήμνοία ἡθεῖ δϑηδβιι Ἔχ ἱ- 
Ὀοδληῖ, Νυπ ἐΐφμετα αἀἰχί πηι," δα γ8 ϑοῃοεῖῖρ. ὙΠογα 16 8η 8]]υβίοη 
(6 {15} ἴὸ δοῦγα γὶΐθ οὐ ουβίοῃῃ τηκηοννῃ ἴο ιτ18, Ὀιχιιί ιυὐἱσέ, ἢς 
Ἑδῃηοὶ δᾶγ. [Ἃ{ 118 ᾿πιροβϑί 6 [ὉΓ τὴ ἴο σενίονν, ΟΓΥ δνθη ἀδίϑὶϊ ὁπ6 
ἰοητἢ ραγὶ οὗ ἴῃε ορἱπίο8 ; Ὠδἰ ΤΠ 18 1ἴ ΠΟΟΘϑβϑασυ. ἴ 6}|8]}} οοηίεηΐ 
ΤΆΥ86 1 νυ} ἀοια! ρ; ἑΐγοε οὗ ἴπ6 πιοϑῖ ργοῦβοϊθ, δβρθοῖδ!ν ὁπ 
φυ οἢ 1 ἰᾶνα πὸ ἀουῦὺί 15 [ἢ6 ἴγυ 6 ΟὨΒ. ᾿ 
ΤΠ πιοϑί βηοίθηϊ δπὰ μα θοα ουμηοη ορίηΐοῃ ᾿5 {πᾶἴ δἀορίεα ὈΥ͂ 

Ὧε. Ὁίοιι,, ΜΙο οἰ ϑ, δια. ἀπά οσΘουηϊοηδησεα ὃγ Τόγί}}. αηὰ Αμῦγοβο, 
φυῇο ἴ6}} 8 ταὶ ἰϊ ννα8 ἴῃς ουδίοτῃ ἴΠδη δῖ (ογίηιἢ ἴον ἀεαα Ὀεγεοὴ8 
ἴο δε ὈδριϊΖοα νἱσαγουϑῖγ. Αὐα Οτοῖ. τὴῖο ἀεςϊἀοαϊν δάορίϑ παῖ ἴΏ- 
ἱεγργοίδιοη, σοιοραγοϑ (ἷ8 ψυῖΓ} δοῖηθ οἴδοῦ βυρεγβί τίου οσυϑίο,λδ 
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οὗ (ὁ ΟΙῚΥ δρρα, δὸ {ἰπδὶ οὗ φιδοοϊπἐδι γί ἢ Ἐμοδασίϑε ἰο τὰ 
ἀεξὰ : διὰ 1.6 {Ὠϊη κα {πὶ (ἢ 5 συδίσαι νγ88 Ἰηἰτοι υσεε,, οὗὨ δἀετας 
6 νἱεατίομε δαρίἑεπε οὗ ἃ ἠεδὰ ρμεσβδοι, ἰῇ ογάσοσ [Πδῖ ὈΓΆΥΕΓΒ ταῖρι 
ἢ οβετει ὧρ ἔογ Βἰβ βου]. Τῇαῖ διιοῦ δ ἴθ ουσίοαλ οὗ 56ειε οὗ 
εἶνε εοσὶν Ἠεγοιίεβ, δα (με ΝΜαγαϊοιϊίοδ, τὸ ἰδαγῃ ἔγομς ἴδε ᾿πίοξε,» 
κἰοφ οἵ Ερὶμῃκσηΐειν, ΟἾγγδ., αθρὰ οὐδοῦ: δι, Ὀεδίεβ ἐπδὶ ἴδετε 8 
ὯΟ »τγοοῇ οἵ 119 Βαϊπρ; δὺο δΔηϊεηἴ 85 ἴο Ὀ6 ἤεζε δ]]ιμεὰ ἴο, ἰϊ 15 ᾿τπροῦ- 
οἰθίε ἴο δυρροῖς {πὶ ἴπ Αροδῖϊε νσουϊά ρῖνε οοιπηζεηϑοςσε [Ὸ 30 
δηὶε ἃ δι ιρεζυι "ἴοη, ἐδρεοδιν ὃὉγ ἑηϊγοάποίος ᾿ἰἴ ΟΠ 90 ΘΕΓΙΟΏΒ ἃ δὉ- 
εεῖ. 

: Τίνα πιοοῖ ἑαλνοιιγίία ἱπιογργείδιίοη ἔοσ (ἢ οὶ 021 σε ΓΌΤΥ 18 {ἰδὲ 
οἵ Κὑ7Ὺὸπὺαι θ}}, Γἐραι., Ρεᾶγος, Πουιθεγρ, Νοεβθεῖῖ, Ζίερίες, Βοόδεω., 
δαορίδ, Κσδιιβε, δηὰ οἴει, γῆο ἴδκε βαπτίθεσθαι ἴῃ ἴπε δεῖϑε ἴο 
δὲ ἱπυπετσεαὰ ἱπ φιβετὶη κε, κινδυνεῦειν ; τοίεετίηρ ἰἴο Μασᾷ 10, 35 
δινὶ 39. 1αὔὐκε 12, δ0. ὑπὲρ ((Π6} 685) 18 ἰὸ ὕε ἰάᾶκϑὴ ἔος ἕνεκα, δὰ 
τῶν νεκρῶν ἴοῦ ἀεαίὴ ; 885 Ἀομ. 11, 1ὅ. ΤΊια σοπιρίεῖε 56 ῆϑε οὗ ἴδε 
τνοε ϑ 56 (ἢ ογ ἈΠ η Κ) (Πὶ8 : ““Τλοσε οὴο δασε ἁπάεγβοπε πεατίψτοπι, 
απά εἰ ετειὶ ἀεαίὴ [ον (λε (Ἀγ εἰϊαπ τοὶ ἰοπ." Απὰ ἱπάδειὶ τ ἰη- 
(ἐγργείδαιίο ἰθ υϑῦγ βυ 0 ]6 ἴο ἴῃς οουίεχί. Βυῖ τδς εἰ 1 ρ515 15 εοοὶ 
ἴοο Ὠδιθὴ ἴο ὕε οὐἀπιϊιίοα, Θδρεςΐα!}γ υυῆθη οουρ!οθιὶ νυ 80 ὄχίγβδωγς- 
ἀἰωδγγ ἃ ϑέπ8ὲ οὗ τῶν »εκρῶν. Νείίμοῦ 15 ἰϊ πεοόζεατυ, εἷσε {μα ἴἢ- 
ἰεγργεϊδιίου ἰἴ5 6} δΥ ὕε δηρταίεα οἡ ἴπδὶ πιο ἢ ἴ 68 }8}} ποῦν ρτοὸ- 
οδδά ἴο δἴβίβ, δὰ νος, δα ἰζ 16 σῇ οὗ ἴ8ε πηοβῖ δηϊεωῖ, 5ὸ 1 δδνε 
Ὡ0 ἀουδὶ ἰτ ν}}} Ὀ6 ἰουπὰ ἴδε ὑσις ἰηςειρεείϊαιίοη. [ἰ ἰδ (δι οἔ 8ι, 
Οδνγϑρεῖ., Τεορὶ, (ξουοδ., Ρίιοῖ., δὰ Τδεοάοξεῖ, διαὶ ἰτ ἰδ 
θεεη ϑυρρογῖοα ὈὉγ Ηδῃλ). δηὰ εῖδ. ΤΉ ρῃπιθο, ἤδη, δεεσηϑβ ἴο ὃἊ 
ἑάϊοιϊεαὶ, αηὰ {Πεγα 8 (ροριιἰαγὶ τποτο) ἈΠῸ εἰ] ρ8)5 οὗ ἀναστάσεως, 
Τῆι {ἢ δεδε Ψ}} δ6: ““δαριϊχεὰ ἰῃ ἔνε οοηβάεησε δ) εἐχροοεῖδ- 
ιἰοι οἷα γεδιιγγοοίίοη ἔγοι ἴῃ ἀδδα." Οὔοουγθοε, Ὀγ ἀεαά ἃζε τηοδηὶ 
δε ἀεαά ἐλαέ αἱε ἐπ ἐλ6 1,οτὰ ; δῃὰ ὉΥ {{π γεξωγγθείϊον, ἴῃ ΓΕΒΌΓΓΙΘΟ- 
εἰοη ἴο λαρρίπειε, (ες ΡΠ]. 8,1.) ὙΤΠ8 ἰηιογργεϊδοη ἐδ εβίδ- 
υἱϊ5 6 Ὀεγοπά 4}} ἀουδὶ Ὀγ (Πγγϑοκῖ., τνῆο ἢ)85 ἐχϑιηϊποὰ ἴα 
δὶ οοῃδίἀογα Ὁ ]α ἰεηρίῃ, δηὰ υὐἱῖ ἢἷθ υἱδι.8] 80} {Ὁ Ηδ απὰ τε 
οἴδον Ογοοΐς (οετηιηοηίδίογα Ὠοϊΐοο, δὶ νυν ἢ (ἢ 6 8110 ι σδηϑβοτζο, 
ἴδε ἰπιεγμγεϊαϊίοη νυ ἢ τηδκοδ [8 δὴ δΠυπκίοη ἴο ἴΠ6 γ)οαγίουβ Ὀαρ- 
ἰδ οὗ ἴῃς ἀεβδ. ΠΟΥ ἃ}} ἄρτος αὶ (ποτα 18 δὴ δ] υδίοη ἴο (δε 
ἔοσιη ἰῃ Βδριίϑηλ, “1 δοίϊανα ἴῃ {ΠπῸ τοδιγγεοῖΐοη οὗ ἴπ ἀεϑά," ἴο 
ΜΒΙΟΌ ἰδ δαάεὰ: “ὙΠ του ὑς Ὀαριϊζοά ἰη {1115 ἔἈΙ1}---ἰἴ 5. ΤΥ 
ἀεαῖγο"" ““Αἴδῦ ΨὨϊοἢ, δηὰ οἵδε σοι εβϑίοιϑ," εαγ8 (ἨΉγγδοοῖ., 
τότε καθιέμεθα εἷς τὴν πηγὴν τῶν ἱερῶν ναμάτων ἐκείνων. ΝΈΓΙΥ εσ- 
οεἸ]οηΐ ἰ8 {μ6 ἐΟἸἸοννίῃρ; Ἔχ ροϑι το οὐὗὁἨ Ὑπεομἢν].: Φησὲ» οὖν, ὅτι οἱ 
πιστεύσαντες ὅτι ἔσται ἀνάστασις νεκρῶν σωμάτων, καὶ βαπτισθέντες 
ἐκὶ τοιαύταις ἐλπίσι, τι ποιήσονσιν ἀπατηθέντες ; τι δὲ ὅλως καὶ βατ- 
τίξονται ἄνθρωποι ὑπὲρ ἀναστάσεως, τουτέστιν, ἐπὶ προσδοκίᾳ ἄνασ- 
τάσεωε, εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται ; 80 ΟἸγγϑοοβῖ : καὶ γὰρ ἐπὶ τούτῳ 
βαπτίϑη, τοῦ νεκροῦ σώματος ἀνάστασιν πιστεύων, ὅτι οὐκέτι μένει 
νεκρὸν, καὶ συ μὲν διὰ τῶν ῥημάτων λέγεις νεκρῶν ἀνάστασιν. Αὰ 
αξειμηοη. 567. Ὦ. εὔδηλον γὰρ ὅτι εἷς ἀνάστασιν νεκρῶν πιστεύ- 
σαντες, βαπτιξόμεθα, ὡσεὶ ἔλεγε, τι ποιήσουσιν οἱ ὑπὲρ νεκρῶν μὲν 
ὧς ἀνισταμένων καὶ πιστεύσαντες καὶ βαπτισθέντες, ψευσθέντες δὲ 
τῆς ἐλπίδος, καὶ ἄλλο τι εὑρηκότες παρὰ προσδοκηθϑέντα ; πόσα, 
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φησὶν, ἀδημονήσουσι καὶ ἀποκλαύσονται, καὶ τὴν πίστιν τὴν εἰς 
Χριστὸν ὡς ψευδῆ λοιδορήσουσι; τοῦτο λέγει τί ποιήσουσι' τουτέστιν, 
αὑτὰ ποιήσουσιν ἅπερ εἶπον. Απά ὕῆιοιῖ. Ἰδίἀεπ), 574 Α. τι ποιή- 
σουσι οἱ βαπτιδομένοι, ὥστε μὴ εἶναι διαπαντὸς νεκροὶ, καὶ ἐν τῷ 
ἄδῃ κατέχεσθαι ; οἷον, τῆς ἀναστάσεως, φησὶ, μὴ οὔσης, οἱ ἐπὶ τοιαύ- 
ταις ἐλπίσι βαπτιθϑόμενοι, ὥστε κατὰ θάνατον ἀναστῆναι, τι ποιή- 
σουσι; ἙΕὶ ὅλως νεκροὶ οὖκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίϑονται ἵνα ἀνασ- 
τῶσιν: ὈἨγνδβοβῖ.,. 00, 85 δἷϑοὸ Κηδίοβοὺ. δηὰ 1.8 (Ἰδες τἱρῇτν 
ἀΐηκΚ {ΒῈγα 8 δὴ δἰ υϑίοπ ἴο ἴμ6 δποίεπίὶ πιοάβ οὗ δαριΐδπι, ᾿γ 
ἐπ Δ᾽ δῖον, νὨὐο ἢ ΓΕργεθδωίθα ἃ δῖα οἵ ἀδαῖ!. τὸ γὰρ βαπτίᾷεσθαι 
καὶ καταδύεσθαι, εἶτα ἀνανεύειν, τῆς εἷς ἀδοῦ καταβάσεώς ἐστι͵ 
σύμβολον καὶ τῆς ἐκειθεν ὁδοῦ" διὸ καὶ τάφον τὸ βάπτισμα ὁ Παῦλος 
λαλεῖ λέγων, Συνετάφημεν οὖν αὑτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν 
θάνατον. 80 αἷδο Τπεοάοτεῖ, 275. ὁ βαπτιθόμενος, φησι, τῶ Δεσ- 
πότῃ σννθάπτεται, ἵνα τοῦ θανάτον κοινωνήσαε, καὶ τῆς ἀνασάτσεως' 
γένηται κοινωϑγόε. ' ᾿ ᾿ 

Γηΐἷ8. ἱπιογργείδιίίοη 18 ἀπήουθδίοαϊγ τἢ6 ἔγιια οἢΘ, δηὰ ἰΐ 15 Δ0Ϊγ 
βιρρογίεα ὮΥ ᾿γεῖβ. ἴῺ {Ππ|Ὸ ΤῸ] ον ρ᾽ ρΡΑΓαρὮΓα86. ““ (Ὧν ἀοσἴογοβ 
νεϑέγί, αυἱ τοϑιεγεοί μοι πορϑηΐ, Ὀαρίζαηΐ, οἵ σὰν αἀἰδοῖρι}} ἱρ-᾿ 
βογι δὺ [1}|8 θαρί:Ζαηῖαγ " εἴ ααοπγοάθ νἱίδβ βυδπὶ ἰηϑι  ΠΕΥ6 
ἀεθεμῖ, αυΐϊ 116 Ὀαριΐζαι! βαηῖ ὃ Νοβ8 αυϊάειῃ Ὀαρ Ζαιηι 1ῃ ΓΕέβαγ- 
ΓΕΘ ΟΠετ τ ογ γα ηϊ, αὐτὰ σΑΓΘΟ το ηΐ 86 ογράθσα ργοβίεηϊυγ : 
Αἴ 5] τούὰ εδῖ ἀοοϊογιατῃ Ὑδϑι ΓΟ ΓΑ δοηξθηϊία, 81 ροϑῖ ἤδη νἱΐδιη 
ἶδ! εδἴ ὀχρϑαοίϊδηάιτω, ὁ[ τηογιυὶ ἴα τηογίυΐ δάηῖ, τ ἴῃ εοἰἴογτυ 
ΙὩΟΓ(Ϊ τδηδϑιῖ, ουὐὰ5 ταὶ ριδίὰ ὑαρμιϑηχυ8 δρυὰ νοβϑ εἴ δἥλϊηΐβ.- 
ἰγαῖαγ δἰ βιιβοϊρίυγ αὶ ΑἹ δ] ασοά οοπηπιοάπι ἢ μὰς νι ἰπ ὈΔρ- 
ι]1Ζαῖοϑ το 01 ὃ ΑῺ νϑῖο 1 αἰτογὰ νἱιὰ ὃ Δῃ το] 8 τηοτίυϊ 51 
ἰδοεβδνυπὶ, βαανὶιϑ ἀογιηίδηϊ ἡ δὴ που παλογεβ, Γαρα θη 5068168 ἸηἴΟΡ 
πογίαοϑ ἢ οι. ὅ, 7. ᾿ 

80. τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν ; [Π6 860ρ6 
οὗ ἘΠ 8. ν6Γβ86 18 θυ σϑ  [ΘηΠΥ ροϊπηίοά οὐ Ὀγ ΓΠΘΟΡΉΥΙ. 
ἤγουν Οἢγγ8.) ὑππ5.: “ ΠΓ γα τϑοοῖνα οί {ἢ6΄ σοη- 
[οβϑϑίοη οὗ ψογὰβ ψῃϊοῇ (6 ὈΔρΕΖΟα τηᾶκο [ὉΓ ἃ 66- 
πηοπδίγαίίοη οὗ {π6 γοϑϑυγγθοίίοη, δά δὲ ἰθαϑί {πῸ 
νοῖςα βουηήοι ἔογἢ ἢ ἀθθάβ.. γε, ον ᾿ηβϑἴδησο, δηὰ 
1} τῃ6 Αροβί]θς, ἄγ ρογροίμα! νυ ἴῃ Ρρδγ8, δηά 
1655 (Παγ6 ΨοῖΘ ἃ γρϑυσγγθοίὶζοη, ἔῸγ ψῆδί πᾶν 6 
Ξῆσοιηίογθε ἀδηροιβ ἡ ΕῸγ [86 8ικὸ οἵ βοιηθ ργδίϊῆ- 
Διο ὃ αῖη ρίογυ πηὶρῃϊ ᾿πἀθοά πάσα Δγ ΟΠ6 ἴο 
ὍΠ ἰηΐο ἀΔηροῦ οἤσ6 ΟΥ ἔνιςα : δυΐ ἴο ἀο {ἢ18 ροῖ- 
ϑοίΔ}}γΥγ (88 ψν6 40) 18 (6 ρσγϑαίββδε ργοοῦ {πα νγ8 δύδ 
γοτβυδαθδα οὗ (86 τοϑιιγγασίοη," δ8θ π6. πβοίβ 9η 
γαῖ. 10, Ῥδίβ. φοιηραγθβ: ἃ Υ̓ΘΡΥῪ" 51 π|}} 81 ϑϑη πη θης 
Γ (ἱς. Τιυβο. 115. Ναβοῖο αυοποάο 1ηῃθγαί Ἰῃ 
ποπίθυβ αιιαδὶ βασυϊογιπὶ ασποάάδῃῃ δυρασίαιη ἔπζα- 
για, 146 ἐπ τηὰλχὶπλιῖβ ἘΒΠρΡΘΠ118 8 Ε1531Π}134}6 8Π|- 

ΨΌΙ,..ΨἹ. ΟΌΘΥ 
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τηἷἶδ οἱ οσχιηῖ πιαχὶπιὸ, οἱ βρρδαγεῖ δε πὸ. Θαὺ 
αυϊάθαιν ἀεηιῖο, 415 ἰδ πὶ 658δῖ δπ]6η8, 411 ΒΘ ΙΡΕΓ ἴῃ 
ἰαδογίθυ5 οἴ ρογι }}15 ννογεί 

ΤὨθ ἡμεῖς ἀοοε οὶ (1 {ἰμηΚ) ἀδηοίο, 35 βοῖηδ βὺΡ- 
Ροϑο, αὐὐ (Οῃνγίβείδηθ, δὰ ἴδ Αροβῖίθοβ δϑα ἤγεὶ 
"πεν οἰ οὔ τῃς ὐοϑρεὶ. [ἢ σᾶσαν εὖραν ἴποΓα 15 8ὴ 
γὙρογθοῖα ἢοὶ υπηΐγοᾳυρηί, 
81. καθ᾽ ἡμέραν ἀκοθνήακω---ἡμῶν. ὙΒοΘΟ ποεὰς: 

8ΓΘ Βοιη 6 ὙΠ8ῖ ΟὔδβοΌΓΟ, δπὰ {Ποῖ 86η56 15 ποῖ 4 Π|}6 
ςσοηίτονοτοα. 1 15 τη εἶγ οὐβογνοα ὈῪ ἽΠαοάοτεί, 
ἴδδὶ πανὶηρ βροΐϑη οἱ (ῆς ἀσησεῦς οὗ ἐδε “Τροείἕεε 
δ : ξι 80} δανογίᾳ ἴο [8 ΟἹ εαϑε, δπὰ (15 

ΒΘΟΡΉΥΪ. γοπιαγκ8) αἴογ βροακίηρσ οὗ {86 Ὀεϊηρ᾽ τὰ 
ἀδηροτ, πα ρμτγοσθοάβ ἴο ββοιν (ἢ8 πᾶίωγε οἵ {ἰιε 
ἄδηψζοσ. ΤῸ ψογάβ ἃγὸ ἱπάθθα πιϑδῃϊ ἰο ἔωγίμογ 
ο0]ἀ δηα οχρ δίῃ ἴπ6 ργοςσθάϊηρ. 

ΜΔΩΥ τηοάδγη (οιηπιοηίδίογθ, πόύονοσ, δδνε 
ΒΙΓΔΏΡΟΙΥ τηϊβίδ κα (6 Β6Ώ86 ; 88, ἴοσ ᾿Ἰῃϑίδῃςς, ΒεζΖᾷ, 
ὙΠῸ γϑηάογ: ““ ΒΥ (ἴδ τγο)οϊοἰηρ ᾿ μϊ ἢ ἴα σουτθοῦ 
ο γον 4}}, ψῃ!σἢ γὲ δ]δὸ ἔδεϊ." δοῖθ, 45 ᾿ϑοάάγ, 
ςοῃ)θοίυτα ἡμετέραν, δῃὰ τοηᾶογ: “1 ρῥγοΐεβι ΒΥ ἰδε 
0} διὰ ΕἰοΙγ οὗ 41] (Ὁ γίβείδηθ, ἴῃ ψιϊοῖ 1 ρμαγᾶς:- 

[6, ψ ηϊςοῇ 1 ἔδοὶ ἴῃ (ἢ γῖδὶ 9 6805. ΤῊΣ, ἢοννεοσ, 
18 Ὠδγβῇ δῃὰ {γι σι. Ὑοζ πιοΓα 80 ἰ3 186 δ6η86 ϑδϑιχιθὰ 
Ὀγ ἴροοϊϑθ, γγεῖια, ηὦ Ηδτάγ. Τἤδ ΟὨΪΥ ἰῃίογργε- 
ἰΔίίαη ὑπαί 18 δἱ 4]] Ἰυπεερα Ὁγ ἰ86 ψογᾷάβ, οἵ 
ΔΓΘΘδθΪ6 ἰο (6 σοηίοχί, 8 τῃαὶ οἱ (γγβοϑβί., Τθο- 
Ρὦγ!., ἀηὰ ("8 οἴἰος ατοοὶς Οοιμτηθηϊδίοιβ, τυ ἱιοἢ 8 
Αἰπιοϑὲ {6 δδῶϊθ ὙΠῈῚὴ (πῶς ργορουπαθα Ὀγ δι, 
Μάδοκη., ατοῖ., Κγρκο, Ῥοϑδᾶγοθ, Βρῆρεὶ,, Βοϑδϑῆμ,, 
Κσδιιβθ, δηὦ «ζ[28ρ]8, γῆ0 δϑϑίζῃ ἴο ὑμετέραν καύχησιν 
(ῃ6 8Β6η86 “ΠΥ Ὀοδδίϊηρ σοῃσοΓηϊης γου.᾽ 

Βαϊ, ἴο Θχϑπιίηθ (π6 ρἠγαβθοίορυ οἵ {πῈ νβοὶε 
δοηΐθηςα ἴῃ ἀδίαι!, καθ᾽ ἡμέραν 1ἰ6 ἀποέλον Ἀγρεγῦο- 
᾿ἰσαὶ Ὄχργθβδβίοῃ, ΜΙἢ ΒΝ ΝΣ ν εἰ8. σοπῃρᾶγοβθ [ών. 
20, 17. ΟΘ'ιο([αἷθ σἀρίτυγ ὑγῦ8 παβίτα, φμοίϊα 
ἀιγριυγ. Απα Ρ. ὅγτυς: αᾳαυοιἀὲρ ἀαγηηδίιγ, αυὶ 
ΒΟΙΏΡΘΓ {ἰπ|οῖ. δ'εα αδἰϑο Ρβ. 44, 28. ᾿Αποθνήσκω 15 
Μ6}} ἐχρίαἰποά ὃν ΤἬΘΟΡὮΥ]. τῇ προθυμίᾳ, καὶ τῷ πρὸς 
τοῦτο παρασκευῶσθαι, καὶ τῷ τοιαῦτα πάσχειν, ἃ θά 
ἔφερε. ᾿ΑΠπὰ 80 [Πδ ὑεϑὲ πιοάσγῃ (ὐοιημηρηϊδίοτγε ; “1 
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δ ργοβδιθά ἴο βυβεδγ ἀθαι, ἀπά (ὁ αἰ ἐποουπέεγ 
βου 5 οἵ ἴδ, δηά δηάμγα βυςἢ σαἰαπλ 165 δηὰ Παγά- 
8108 858 Ὀγίηρ ᾿Π ἱπέο ἀδηροῦ. ὅδ60 4 (ὁγ. 1, 8 ἀπά 
10. 4, Θ δηὰ 12. Βοιι. 8, 86ὅ.5Ό. Κυρκο ἂδπὰ Ὑείβ. 
ΘΟΙΊΡΑΓΘ ἃ 5.π|}}Ὰ ϑοητπιθηΐς ἔῃ ΡΒ ΐο ΕἾδος, Ἴ. 2. 
Ῥ. δ42, 8δ. οἶδ᾽ ὅτε ἀναμένονσί με αἱ ποίναι, καὶ οἱ ἀλάσ- 
τορες ὥσπερ ἐπὶ βαλπίσιν ἑστᾶσιν ἤδη, καὶ Φονῶντες 
ἔγκεινται, καὶ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, μᾶλλον δὲ ὥραν, 
προασοθνήσκω, πολλοὺς θανάτους ὑπομένων ἀνθ᾽ ἑνὸς τοῦ 
τελευταίου. ΑἸὰ Τρ4η. Ερ. 1820. ἔτι ϑώντες τεθνήκα- 

Κγρῖκθ ποίϊσθβ, {πδὲ {86 ρϑγίίοἷα οὗ βυνθαγιηρ δη 
Θ55ΘΓΠΏ, νὴ, ΒΔ5 508} Ἰοι πο ἡ ἢ 1ξ [86 πϑεηδ οὗ 
βοῆθ Οσοά, οΥ ἀοάάξδεβι Απάᾶ ἢὸ ἰπϑίδῃοθβ ἔγοπι 
Ἐρίοϊ. νὴ τὴν Καίσαρος τύχην. "ἘΒ15, Ποψ νΕΓ, 15 ποί 
ΨΘΟΓῪ ΔΡΡοϑῖίβ : ϑίηςε Καίσαρος τύχην 15 ὨραΣΪν 6ηαὰ]- 
ν]οης ἰο Καίσαρα ; 85 ἴῃ (ἢ6 ψ6}] Κπονῃ ψογάβ Και- 
σαρα ᾧέρεις καὶ Καίσαρος τυχήν. 1 τετησπιθοῦ βόιπ6- 
ἘΠΙῊρ᾽ 5:11 1π ΤΟΉρίη8. Ὡ 
ΗΠ τοβρϑοῦ ἰο (ἢ6 86 ποτο οὗ ὑμετέραν, Κγρκθ 

Οὔδβογνοβ, ἰδ (ἢ8 Ροδββεβϑῖνθ ριΌ που 15 Ὡοΐ υῃ- 
ἔτεα ΌθΉΕῪ 86 οπηρί ογϑᾶ : δηά Π6 οἰΐ65 ἔγομη Τμαογά. 
Φόβω τῷ ὑμετέρῳ πολεμησείοντας. Ὠϊοηγ8. ΗΔ]. Ρ. 
δ01. διὰ τὸν σὸν πόθον. Φοδβθρῇ. Δηΐ. 1, 4. ἐξύβριξον 
εἰς τὴν ἐμὴν εὐσεβείαν. ἜΠ6 τυ 18, {παι ἴῃ βϑυςῇ 
ςΆ5865 (ἢ6 ροββθϑβῖνο, βίδῃαϊησ ἴῃ (ἢ 6 ρἷδος οἵ ἃ Ῥεῖ- 
8οηδἷ ργοηοιῃ, 18. ι|ι564 ἔπ ἐλε Ο'ηϊίίυο, (δὶ (θη! να 
Βανίηρς [Π6 ἢοΐ υηΐγοηϊαδηΐ 86η56 οὗ ργορέον." ῊΪβ 
Β!ρηϊβοαιίίοη οὗ ὑμετέραν “8 αἰΒΕ ΠΟΥ θ6 6 ὈΥ {Π6 
Οτθεκ Ο(οπηπγηοπίαϊοτθ.Ό. ἜΠπι8 ΤὭΘΟΡὮΥ]., γη0 ψῈ]} 
Ἔχρ δίηβ: νὴ τὴν ὑμετέραν προκοπὴν, ἐφ᾽ ἡ καυχώμαι. 
Δνὰ [6 δά 8: καύχησις δέοκα διδασκάλω ἡ ΠΣ 
θητῶν προκοπή. 566 480 1 (οὐ. 9, 8. 11, 10.. αηά 
Θβρθοία! ν {Π6 ποῖθ οἡ 1 (ογ. 4, 8. [{18 αἷβὸ ποίίσϑά 
θυ ΤὨΘορΡὮΥ]., [μαὲ {6 ΑΡροβι[8 δβοῦθ68 ἰἢ6 ψνο]6 ἴὰ 
ΟὨγῖδὶ 9688. Δηᾶ Πα δουΐζοὶ)ν Οὔβογνεβ, {πὲ [815 15 
γζησδηϊξ ἰὸ τα (δόπῃ (Διὶ Πα οχρθοῖβ {ποῖ [Ὸ 

π Αξῖον ντιἰπρ; (Πἷ9, 1 ἤπά {δε τϑιανῖκ Βα8 θδθ τηδάθ, πεαυὶγ ἴῃ 
τε δδιὴ6 ψνοσγάβ, ὉΥ Οτγοῖ. : 

Ὅν 
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πγαϊηἰδίη ἩΪΠῊ σοηϑίβπου 1818 {ποὶγ ἐδ ; ᾳ. ἅ. “ἢ 
Ι δοαϑὲ οἡ δοσουμί οὗ γοιγ ἐπιργονοπιθηΐ, 80 β[2}}] 
θ6 αελαπιρά ἵἴ, αἱ Δεῖ, γ6 8δο Ὑγοίσῃεαϊν δςοῖ 85 [0 
ἀϊδῦοθ! ονα τα τοβυγγοσοη." 

ὅΦ. εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηρομάχησα ἐν ᾿Εψέσω. 
Οὐ {πὰ δεῶες οὗ ἴπεβε ννογὰβ ΟΌΣ βιούόεγιι (οιπεπεοίδιοῦς Βανε 

τοονοὰ πὸ ᾿ἰτἰ6 οοηΐτοτετεγ. ἤδβηγ, δε Βεζα, ογοι., Βεαρίνοϊ, βεδγοε, 
ϑοδοοῖς., ἢοάκγ., ἀπὰ Πορθεημ., οοηϊεηὰ {ἰδὶ ἐθηρειομάχησα Ἐ ἴθ 
Ὀε ἴδκεη ἴῃ ἃ ἤρσυγειίϊνα 5656, 88 Γεΐεγγίησ ἴο ἃ εοηΐεβδί Κ Ί ὀνγκίαί 
0. Οἵ (Πΐ8 ἸΏΟΥ φεἰάιιοα ϑουθγαὶ ἌἽχαηρίεβ. Ὑεῖ, οὐ εἶοεε ες- 
διηϊηδιίου, {ἵνετα ἰδ ὨλγαΪγ οης ἴο (ὃς ρυγροεε. δε ἐοἰϊϊονίδς πὸὶ 
ες ἔουπὰ δοιμονῃδί πόσα θοο. [ἐδαπ. Ερ. 606, ᾿. ἃ ἐποιοῦν ἂν 
περὶ Σωκράτην, εἰ κατὰ Σωκράτην ἐγεγόνειν, ὅτε αὐτῷ τὰ θήρια 
ἐπέκειτο, σνυκύφανται τρεῖς. 51}}} (1Πς ὑτοοῖῦ 5 νγεὰκ. Νεῖῖδεν (1 
τη η Κ) τοῦ" κατὰ ἄνθρωπον ὈδδΓ δι ἢ ἃ δεῆδε 86 “" ἴ0 βρρεδὲῖξ δες ἰδἊ 
ἸπϑΆθοΥ οὗ τε." ΥὙοὶ [ἰδ ἰδ ογρτγειδιίοο οὗ [6 ραδοδρε ἐς δοιηἷενάδι 
οοηῆειοδά ὃγ ἰζα δοίης δἀορίεα Ὀγ Τεγίυ!, ἀκ τεβυσγγ,, (. 48., ὑ 
ΤὨΞΚοργ]., δα δἷϑὸ Ὁγ ἴμηδῖ. δά Βοιι ᾧ 5. (Ἰδὲ Ἐμῖδι]ε θὲ ρε- 
Ὠμΐηε.) Ὑεῖ ἴῖ, πονεγι 6] 88, βθασῃδ ΡΈΤῪ ργεσασίουβ. 50 ἴ δι ἴδε Βεβὶ 
ξουεα ἱπιοερεειδιίου, δηὰ ἴῆδὲ ᾿ἰδοὶς ἴο {τ ἤευνεεὶ αἱ Ποῖος, ΒΕ 
ἐδο ΘΟΙΠΟΗΪ τεοείνεὰ οὔθ, ᾿ν ΒΟ δρερηθ (ο {ἵν ἐθηρ. ἃ μὰ γοκεὶ 
86ϑα. [{ 6, ἴοο, διιρροείεὰ ὈΥ ἴδ δυἱπογὶιν οὗ 41} τπς ἃ Οὐι- 
τηδηιδίοσβ, Ἄχοερὶ ΤὨεορῆγ]., ΌὈΥ αἰπηοδὲ 411} (ῃ6 ἀγεεὶς αμλὰ 1 ιὶη 
Ἑαιίνεῖϑ, δῃὰ Δ ηγ τηοάύεγῃ Οομπεδίβίοῦβ, 85 Ῥίος. Ζερεγ, Γἀρδιε, 
Ηδιβηι., οοίο, Εἰδηου, Ἡλι γ, οἱ, ει}, Μδοκη., Κτδϑος, 
δΟΉ]θυδ., διδάο, δοὰ  δορίδ. - ἴἰ '8, Ὡπαυεςι(οηδηϊγ, ἴΒ6 “Ὥοξε μλ- 
ἴυγαὶ δηἀ οὈνίουδ ΟὨ6. ἔὸογ ἰδ αἱἷγ οὗ {πε μλδθδρε εν δ ἘἸῪ δθον 
ἴπαι ΠΟΤ ἰ6 Γοΐεγεηοο ἴο βοπγὲ ἱπηπηϊηδηΐ ἀΔΏΡῈΓ δηὰ οἰ στιδ] [Γ12] οὗ 
(αι, δηὰ εἰνῖβ ἰδ οοδδιιωθὰ ὈγῪ ἴῃε νεγ δίγοης ἰδηριιλρε οὗ πε 
Αροοῖῖὶςε ἂὲ 4 (ογ. ᾿ἱ, 8---10., ἴῃ τγείεγεηοε ἴο δος Ἔεχίΐγεσβε μεη] 
δηοουηίετεὶ αἱ Ερμδοευα, Νεὶί ποῦ ἰ6 ἰἢε ἔδεῖ ἰὼ ἱΐεεὶ ἱπιρεοθαῦίε. 
Τῆδι {ἴα δαγὶγ ΟΠ δι ἰδη5 ὠέγε ποῖ υπἤεαυδηι εἐχροβεᾶ ἴο εοὶ 
σοηϊοδῖβ, ἰὸὰ Ῥγονεά ὉΥ ἴπε γεοογάβ οὗ Ἐσοϊεεϊαϑεςδιὶ ἨβίοσΥ ; διὰ 
Ῥνοίανπε Ηϊδβίογυ ἰπβυγαθ ι16 (πὶ δυο ἃ κιηὰ οὗ μυηὶθδιηεηϊ ἴος 
ΟΓΙ Π815 ψτᾶδ οοιηηλοη 1η ἴδ 

Τῆς ΡὮΓΑΒ6 κατ᾽ ἄνθρωπον Δ ΜψῈ}} εχρίδϊπεὰ ὮὉγ Ἠδιηγ., ““ Α5 
ἊΣ 85 Ἰ3δΠ 5 βγμοδεβ σουκὶ ρο,᾿" φισπέμπι αἱ ἀονιίπεε; ἃ5 1 Ῥεῖ. 
4,6. πὰ {ἢ|8 ϑεῆδε ἰδ οὐυηβττωεα ὈΥ ΟἾΓΥΣ. : ὅσον τὸ εἰς ἀνθρώπου: 
ἧκον δηοὰ Ρθοί. ὅσον ἧκε εἰς ἀνθρώπονι᾽ αὐὶ Δὸοὸ ΤὨεοάοτεῖ, κατὰ 
ἀνθώπων» λογισμὸν θηρίων ἐγενόμην βορὰ, ἀλλ᾽ παραδόξως ἐσώθην. 
ἴι ἀοεα ᾿μογείοσα δϑδ, ἴἰϑῖ ἰῃἢς Αροδῖδε νγᾶβ Ἴχμοδοὰ ἴο δοεῶαε πιὰ 
Ὀεδοὶ εἴ Ἐργεβϑυδ; δηά, κατ᾽ ἄνθ ν, ἴ6 νουϊὰ ἢδνε Ὀδεῶ ἃ 
ΡΓΕΥ, ὕυἱ ἴπδῖ (Π6 δηΐ 28] ἠαγεο ἀΐπε ποί, 859 ἴῃ ἴδε εδϑὲ οὗ ἴῃς 
γὶμον δἱ ΝλεϊΐΔ. 16 (ἢ ἱπογα ἰΒ ποιβίηρ ἱπργοῦυαθίαθ. Α5 ἴο (᾿ς 

ηἴ, ταὶ (Ν8 Αροδι!ε 8 ρενι!εμο. ἀ5 ἃ Βοιηδη οἰ σε νυ! 
δᾶνς ργεβεγνεὰ ἢΐηγ, ἰδ ἰδ ἃ δυίδοίοηι δῆδννεγ, τπδὲ {πε΄ ᾿δννθ ὑγεέσε 
δῖ {παι τς θυς 1π|ἰς δεουγγ ἀραϊηδὶ τε πιαϊϊοε οὗ Ἠεδαϊ βοὴ ρεῖ- 
ϑεουκίοη ; δηά, 25 8ϑμὶ8Β Οὔξαγγεβ, ὑγ ἴ6 ογίνεπ ρετγαάμεϊοηπᾶς, οἵ 
ἩἨΙοδ, ὑοῦ Νότο, {δ τηοδὲ ἱπηοοσεοηὶ ΟἸγϊκι Δ 8 τνεσγα οὔϊοθη δὸ- 
ουϑεά, (δα 7μ6 εὐυἑαξϊξ Ὀεδολπιδ οὗ πο ἔογτοςο. Τῆδῖ δυο ἃ οἰγουα)- 
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δίδοα δῃουϊὰ δανβ ὑθϑέῃμ οὐηϊτοὰ ὈΥ δῖ. [λἸΚ6, ΠΙΔΥ Βθδω δίγαηρε, 
8η4 δὲ τρϑ ν υπδοοουηίδθθ. Βαϊ, ἰπ ρβεηαγαὶ, ἢο. σοποϊυβίοι οδῃ 
Ὅδ ἀγαννῃ ἔγοτα {ἢ δἰΐοποα οὗ δὴ ἰβιογίδη; δηὰ Ἰθαβί οὗ 8}} [ῃ6 ϑαογεά 
ἩἰϑιοΓΙΔ 8, δίησο πον ντοῖθ οὔθ ποῖ [Ὁ φοπεγαί, Ὀὰϊ ραγέϊομίαν 
ΡῬΈΓΡΟΔαΒ; ἢ ἡ ϊοἢ δυσῇ Οτ βϑίσἢΒ ΔΓΘ ΘΑ 9 σοοοῃο θὰ, Τηὰ 
ΒΙΟΥΥ οὗ {πΠ6 ρμεμέέεπὲ ἐλ (45 Μσ. δ᾽ 446 οὔϑεγνεβ) ἴδ οπιτἰϑὰ ὃν 
ἴῃτας οὗ [πε Ενδηρα]ϑίβ ; δῃά (πὶ οὗ ἴΠ6 τηδββδοσα οὗ [86 ἱηίδηϊδ αἰ 
Βει δε, ὈΥ ΨΦοβεριυβ. Απὰ ἴτ 18 8} τοππαγκοὰ Ὀγ ΕἸδηοΡ, 
[πδῖ δὴν ᾿πηροτγίδηϊ οἰγουχηθίδησοβ τουδῖ Ὦδνα ἴβκεη ρῖβοο ἀυγίηρ; 
δὲ. ῬΆ0} 6 δδοάδ αἱ Ερῃεβιιβ Ὀθδιάεβ (ἢ 86 γοοογάϑὰ ἴὴ Αοΐβ 19. ΝῸΡΓ 
8 ἰ (48 τ. ΜΑΙ Όγ οὔϑεγνεβ) Δ πΥ οὐ)θοτίοη, παῖ 81, Ῥαὺ} ἀ068 ποῖ 
ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ τῃρηςἸΟἢ (ἰν}8 ἰῃ 8 Θημτηθγδίίοη οὗὨ ἢ 8 βυ ετρ8 δ 
ᾧ (ὐγ, 1]. βίποα ἴῃ6 Ἰδηρύαρε ἴπογα 8 ΟὨΪΥ ρσεπογαῖ, αηὰ ἴ}}18 θηριο- 
μαχία τηἱρϊ νογῪ γγὲ}} Ὀς εοπιρτοπεηπαεά ἀπάδν ἴῃ6 οἰδυϑθ ““ ἴῃ 
ἐοδίῃ8 οἵι." Βεβίάεϑ (45 Νῖν. 8166 οὐδβοῦνεβ), “" πα νου] ἴδνο ἴδι 
1ε88 γεάβοη ἴο ραγιουϊασὶΖα [8 οἱροιπηϑίδηοα ἰη ἴῃ βεοοῃά Ἐρ]5{1ρ, 
1 πὸ Παά ποιϊορὰ ἱτ ἴῃ [6 ἤτβι." ς΄. ; ᾿ 

ὕροῃ {πα ψῆοΐθ, ἰῃογείογε, {18 Ἰητουῥτοίδι'οη 86 Ὲ π8 Ὁγ ΓΓ (ἢδ 
ὑεῖ ἐουπισεά, 8Π4, ἃ5 ἔᾺΥ 85 γερδγὰϑ δὴγ οδ͵ οι οἢ8 Ὠἰ Πογῖο ὑγροά, 
ἐλ ΘΑ ΌΪ6. 1 τηυδὶ ποῖ οὔΐί ἴα δἀνεγί ἴο ἃ τηδῖ πο οὗ (Δἰκῖηρ᾽ (ἢ ς 
Ῥαϑϑᾶρα ργοροβοὰ ὃγ Μίδοκη. (δηὰ, 89 1ϊ ϑθδεΐωηβϑ, Δρργονθὰ Ὀγ 5]46), 
Ἦν νυ Π ἢ Π6 {ΠῚ Ὶ)Κ8 (Π6 ἀἸΒΠΘΌΪΥ τηδὺ Ὀ6 γεαιονεα. ᾿ς ψουϊὰ τϑη- 
Ὧγ εἰ ἐθηρ. “161 λαὰ ἴουρῃῖ." Βιι᾽ οὗ [6 ἐχαπηρίε8 Β6 δά ἀιιοαβ 
ΟἿΪΥ οἾδ ἰ8 ἰῇ (6 Εγϑί δογὶβῖ, δῃὰ δνθῇ ἴπεγα 8ὴ ἂν Οσοῦγβ ἴῃ (Π6 
ϑϑηΐδθηςα ; ἩΠΊΟἢ αιϊῖα ΑἸῖθι8 ἴη6 οα86. Βοβϑίἀββ, μοσα πεσε ψουἹὰ 
Ὀ6 {π|8 Δααϊ τ ο.4] παι Π685, ἴῃδῖ ἴΠ6 λα πιαδῖ ἴαᾶνε ἃ βίσγοῃρ θηὲ- 
Ῥὴλαεῖς, αῃὰ ἴἴ γννου]α βεειὴ ἴο τεΐδι ἴο βοπηϑιῃῖηρ; ἴμαὶ πΠαὰ ὈδΘῺ ὈεΙΌΓΘ 
τηρηϊϊ οησα ; τνηϊοἢ 8 ἠοῖ ἴῃ6 οδϑὸ. 78 τηοϊηοά, [πογεΐογο, ᾿ονν- 
δνεῦ ἰηρεηίουδ, οσδηηοῖ Ὀὲ δατηϊτε. Απηὰ ἰΐ ἰ8 ποέ (45 ΜΓΎ. δ᾽δἀς 
γννου]ὰ γοργεβθηῖ) ἀποετίαϊη ὙὨΟΙΏΘΓ [Π6 Αμοβίΐθ ννὰ8 δοίιδ!}ν οχ- 
ῬΡοβεά ἰο ἃ ν"]ὰ ὑθδαϑί, ΟσὐὁἁἨΥ Ὑνποῖ θεν 6 νγὰ8 ΟὨ]Υ ἰὼ με}}} δηα οχρθοία- 
ἐΐοκ οὗ τ. ᾿ 

82. ΤἼδ ρυποίυδίίοη τὸ ὄφελος ; ργτοροβοα Ὀγ ΡΊ5ς., 
ΟΕ ]}]., δηὰ Βρ. Ατίογθιγυ, δηὰ δαορίοα Ὀγ ΒΘΏρΕΙ, 
Οτοϑῦ., δηά πηοϑῦ γθοθηΐ βδαϊΐοσϑ, 15 σοηῃγηθά Ὀγν 
1116 Δ Ποῦ ΠΥ οὐἁἨ ΟΠ γυβοβί. δηὰ τἢ6 ατεαῖὶς ΟοιηπΊθη- 
τλΐοτβ, δηὶ 18 (1 {μη} ἁυπαουβίραϊν (Π6 ἔγιθ ΟΠ. 
ἼΠοΓΘ 15. δὴ δἰ" ρ815 οὔ ἐστι, οὐ ἔσται, “δῇ ὈαῦίοΥ 
514} 1 6; 88 Ψ0π|6ὲ8 2, 14. Τὶ ὄφελον ἀρρθᾶζϑ ἴο. 
ἤανα Ὀδθὴ ἃ βογί οἵ ργονθγθίδὶ ρῆγαβθ, οἵ νοὶ 
Ὑ εἰ5. οἰΐδϑβ βανεγὰὶ δχϑῃρ!68: 88 Αγιβί. ΡΙεί. 11δὅ8. 
τί δῆτ᾽ ἄν εἴης ὄφελος ἡμῖν ἐνθάδ᾽ ὧν ; 1)επιοβίῃ. ΡὮ]], 8. 
τί τούτων ὄφελος αὐτοῖς; Ατγίδη Ερίοΐ. 1, 4. καὶ τι 
σοι ὄφελοφ; Μαχίπ). 7 γτ. 7, 6. τὶ γὰρ ἐμοὶ ὄφελος τών 
πολλῶν λόγων ; 

82, φάγωμεν καὶ πίωμεν" αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν, 
“ΕἸ, 6ἴ ι15 οαἴ δηὰ ἀτηῖκ, ον ἰο-τηοῖτονν να αἀ16. Τἢ6 
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ψοξάδ δῖα ἰδίκοῃ ἔγοε 15. 98, 18., θυ, δα Ὑποοάοσεί 
οὔϑογνεβ, ΔΓ ΨΟΡῪ ϑρρ ςαῦὶς ἴο ἐδ6 ργεβεπὶ οἿϑθδε, 
ᾳ. ἃ, ““αβίίηρ 8 ὕὑπη ,) 8ΔΠ4 ἰδιρογαᾶπος 
δυρεοτῆυουε; ἰαΐ 16 ΘΏ)ΟΥ [ἰ8 υΓ68 οὗ [Βα ῥτο- 
δεηὶ [ἰϑ, δίβοθ ἐἶνογο 18 ἢο ἔυϊα εονασγάὰ ποἰὰ οὐΐ ἴο 
{6 ονθῦβ οὔ νἱγῖιι9." ΤὉΠ6 βουζποηΐϊ 88, 88 6 ΠΔΥ 
ἐἼΡῦοενς ἐρέευραῖ ἀν θφνάτου δὰ ΙΕ Γ5. 65 "αὶ 

[2,8 οδορέιθιβ 85, ἰκα 
κὐβὰ ὑμὰ (Βουρῆς ΡΙΘΑΘΌΓΟ, ν- ΔΏΪΠ)Δ] δηαἢ 56ηβι1] 
Ρἰθδβυγα,) [ἢ 6 ϑι.πληῖπὶ Ὀοηυπι Κ. 

88. μὴ πλανάσθε. 6 Αροδ[]6 πον (88 ΤΒΘΟΡΙΙ. 
οὔϑογνθδ) ἐΓΠ8 ἴο ἐαὐογέαέϊοκ ; οὐ (10 υϑα ἐπ 6 νόοεβ 
οὗ ῬΠοί.) ἰεανίηρ {6 ἀγρυπιοπίδιϊο οχ ἀρβιγσάο, 8ρ- 
ΡΙ 65. ἢ 86] το σάἀπιοηέξίον. 

1 νουἹὰ οοτωραγε Ασγγίδῃ Ερὶςι. ὃ, Φῷ. με ἀετα- 
τάσθε. 4, Θ. μὴ πλανᾶσθε. ΜΜαῖο. Απΐοη. 8, 14. 

ι πλανῷς [ἰὶ ἰ8 Μ6}} οὐβϑογνοὰ ΌῪ ὙΠοορὮγὶ., 
(πὶ ψὮ]Π6 16 ψνογὰβ ἀγα πιθδηξ ἴο ΖΘΏΓΥ σΘΏϑυΓε 
ἐποὶς Ἰανεγ δοά ἕο ἵγ, τ Ὺ δἰβο δίης ἴ[πδὲ βουβδα ρεῖ- 
δοῦδ8 δὰ ὑδθϑὴ ἀγανιηρ τἢδπὶ ἱΠπογοῖο. 

ΤῊ6 νογάβ8 οὗ {Π6 δάιῃοῃϊ το 86 βυρροβϑά ἰὸ 
σοηδβίϊιθ δὴ ἰδηδὶς δθηδγῖι8, ἢ οἢ 18 ΌῪ ϑοογαδίοϑ 
Κες]. Ηἰϑι. 8, 16. δϑοσι θὰ ἰὸ Ευγίρ. ; ὈῪ «“δγοῦῃε, 
Ευ560., δὰ οἴπογβ, τὸ Μη δηΘθΓ, ἴῃ ἘΝ 415 ; δηά 
ὙΠΙΟΝ 18 ΟΧρΓΟββοαά Ὀγ Τογοηῖ. Ευη. 2, Φ. [εἰ 

4 Οἷς ἡυτοογοῦδ χαῖρ θο δῖο οἰϊοὰ Ὁγ Ῥεῶ., ἔγοιι νὸς ἢ 1 681} 
βεϊοοῖ ιἰ)»ε (οἸ ονίης. ὅϑοῶδο. (οηΐτγον. 14. Οοονῖν οετίδ τυὶ αἀἰουδί: 
Βιίθδιουβ, πιογίοπάϊηχ οϑι. υγρ. Αἰοεβδῖ. 784. εὔφραινε σαυτὸν, 
πῖνε, τὸν καθ᾽ ἡμέραν Βίαν λογίϑον σὸν, τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς τύχης. 1 δὐὰ 
Ὀίορ. [δογῖ. 8, 68. Α. κραγάντινοι τρνφῶσι μὲν ὡς αὔριον ἄποθα- 
νούμενοι, οἰκίας δὲ κατασεενάξονται, ὡς πάντα τὸν χρόνον βεωσύ- 
μενοι. Τμυογά. 4, 58. (ἐρεακίης αὐ τθς Αἰἱνειίδηθ) ταχείας τὰς 
ἐπαυρέσεις καὶ τὸ τερπνὸν ἠξίουν ποιεῖσθαι, ἐφήμερα τὰ τε σώματα 
καὶ τὰ χρήματα ὁμοίως ἡγούμενοι. 84ὲ68 δἷ50 (ἢς Ερ᾽τλρἢ οὗ 86:- 

8 ἂν Αἵδε. Ὀίμηοβ. 8, 8. δηὰ Αττίδα Α. ὦ, 5, 5. 
[ηὐἀφοά {π6 τννογΐ οἵ {πε δηκίεηϊ ροεῖα δγὲ ζει οἵ διε ἀἰσρτριϊες 

ἐχδηρίθα οὗ υηὐίοζυϊδει δεηδῃ}} 1, Ἢ ποῖ οὐΪγ ἱπ ἰεῖίεν 
θυῖ Ὁγ τὐμίςοα! δοϊΐοπβ8. ΤΏυς Ἡεσγούοῖ, ἃ, 78. πηοητθηςβ πὶ οὐβίοιῃ 
οὔτε Ἐργρίϊαπο οὗἉ σαγγγίημς τουπὰ διθοηρ κιεβῖβ αἴ ἃ βπαυεῖ ἃ 
Δι. ἤρχογο οὗ ἃ ἀεδά πὴ ἰῃ ἃ οοβῆη, υὶϊ ἢ 186 νυϑγδ: ἐξ τοῦτον 
ὁρέων πίνε τε καὶ τέρπεν, ἔσεαι γὰρ ἀποθανὼν τοιρᾶχος. ΑὨὰ εἰ. 
δΑΥ͂Θ ἴ6 ΒΑῪῪ δἱ Απργϑίεγάδῃ) Δ δη(ϊεηΐὶ βεων τῖϊ οὔθοεηε ὅματεδ δὰ 
ἴμς ἔυΠοννίηρ; ἱπδουϊμιίση: πάρδαλα, πένε, τρύφα, περιλάμβανε 
θανεῖν σε δεῖ’ ὁ γὰρ χρόνος ὀλίγοι" Αχαιὶ Φήσαις. 
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μιοῦδαδὶα (πὶ Μοπαπάογ ἐπ! αἰοὰ ΕπτὶρΡ. ΤΉΪς ἰ8 
504 }}γ. δοσοιποὰ ἃ φυοίαίίοη. Ὑοῖ μα {παξ ὕθθπ 
(ἢε σᾶ86, χρησϑ᾽ ποιὰ αν ὑὕθθη γι θη, ψ Ὠῖοῖ ἰῃ- 
ἀδοὰ ἰ5 γοδὰ 1ῃ βοπς ΜΚ. Βυῖ ἰΐ 568 1{{|6 ργονὲ 
8016 {ἢδι {Π6 Αγροβίϊα ψοιυ]Ἱά ἱπίγοάμοθ 8. τοσυΐας 
ηΒοίαἰΐοῃ, [ἢ ἔδεϊ, (ῃ9 σῃοπια πδα ὕδθη ὄχργοβϑοά 
ἴῃ βις γαγίουβ 8058, [πδὲ 0 δά στόν 80 ΓἈΓΩΠᾺΣ 
88 ἴ0 ὕὈδοοΠ6 ἃ δοχξ οἵ ργσόνοσῃ. δ᾽αἀο ἰπάἀοθα Ὥγροβ 
(παὶ ἴΠ6 ἱηνογίοα ἔΌΓΠι ἀγριῖιθ8 ἃ ηυοίδιίοη ; Ὀυΐ ἱξ 
ΤΏΔΥ ὃὈ6 ΓΘρΡ 164, (δἰ πεοέγ σου ὰ ργόϑογνο {Π6 ρΏοΠπΙΘ 
ἴη τῃδῇ ότι, ανθὴ δῇογ 1 δα σοαβοά (ο. δ6 ἃ 4ι0- 
ζαϊοη, δπά θδοοπιθ ἃ ῥγόνογῦ ",, 

δ. ὁμιλίαι βρη 65 οἶο50 ἐπέδυ σοῦ 89, Δῃ ἃ ἢοΐ σοη- 
νοτβδίοη οἷν. Χρηστὰ 15 ὉΥ ΟἾΓΥΒ. δηά τηοϑὲ 81- 
ι(ἰδηΐ (ὐοτηπιοηϊαΐοτβ, 85 αἷϑο Ηδιηη., (ἀκοὴ ἴοῦ 
ἐνεξαπάτητα, ΝΟ) ἰΒ ἃ ΝΟΓΥ (Ο]αββϑίοδὶ βίσῃἊσαίίοι, 
(866 ἴπ6 Θχδιρίοβ ἢ {Π6 Ὠοΐε,) δηἀ ΔΥ πᾶνε Ὀδθη 
ἐΠδὲ ἰηϊτοηἀθα ὕν Μοπδηάογ; δυΐ ποῖ, 1 (Ὠὴπκ, δὰ 
ἴη νίονν ὈῪ {π6 Αροβι]α : δῃά {π6 βίσιι βοδίοη πόνηρα 
[5 σοηῆγπιθ ὈΥ Βοιηθ Ἔχ ρ[68 ἰπ {Π}6 ηοΐθ. 

ἼΠΘΓΘ Β6ΕΙη8 ἴο 6 πο ἀουδι Ὀυΐϊ ἐπὰϊ [Π 6 ΘΧΡΙΓΘββίση 
15 ἰανϑι δὰ ἀρϑιηδῦ βοίη!θ αίδα ἐσαοῆεγα ψἢο πᾶ 
ὁησουγαροά (ἢ ΟἸὨ γί βυϊδ Π8 [0 ῥγοιη δοι 005 [ὨἴοΓ- 

Ὁ γγεῖβ. 88 ἤΘσῈ ηυτηεσουβ ΟἸδβεῖοδὶ οἰ δ ]0η9 1ΠΠυϑέγαί να ὈΟΙΒ οἵ 
ἘΠ 6 ΡὮΓΕΘΘΟΪΟΡῪ δῃὴ ἴῃ δοπιιὶβηθοῖ. ὙΠυ8 Ηετοαΐδη ὅ, λ, 1]. χρησ- 
τὸς---τρόπος. Ἰλιοΐαη. Ῥμδίαν, 1, 7. χρηστὸν καὶ ἥμερον ἦθος. Οδεη, 
κἄν χρηστοῖς ἔθεσιν ἐντρέφηται, καὶ προσηκόντως πκαιδεύηται. Ϊζ, 
Ἡουι. μ. 9285. οὗ μόνον τὰ χρηστὰ ἤθη, ἀλλὰ καὶ τὰ φαῦλα. ΑἸοεῖρὮ, 
1, 188. χρηστὸς ἦθος. Ατιοηνά. 2, 74. πλὴν τῶν τοῖς ἤθεσι χρηστῶν». 
ΑγΈποΡἢ. ΝΌΒ. 956. ἀλλ᾽ ὦ πολλοῖε τοὺς πρεσβυτέρους ἤθεσι χρηστοῖε 
στεφανώσας. Τὶτθουβ ᾿ΟΟΓ. ν. 668. τὰ ἤθέα τῶν συνόντων τὰ μέγιστα 
δύνανται ποτὶ ἀρετὰν καὶ ποτὶ κακίαν. 5οἢγ)]. 8. Ο. ΤΊΕΌ. 605. ἐν 
παντὶ πράγει δ᾽ ἐσθ᾽ ὁμιλίας κακῆς κάκιον οὐδὲν. ῬΏΪΟ 1, 198, 45. 
σοφισμάτων γὰρ τέχναις καὶ ἀπάταις ἤθη χρηστὰ τρόπων φαρμα- 
καύεται καὶ θεέρεται. ϑα Ἰυδὶ (αἴαὶ. 14, 4. ϑεΐθεδ εἰ ἱγὰ 8, 8. 
εἰ ἐς Γταηᾳυῖ!. 7. Ποπαῖνιο δά Τοσγεης. Ευη. 2, 2. Υἱάς υἱ βεῃίεῃ- 
«ἰοϑὲ ἀἐδιυγοηϑίγΓαϊ, τ18108 6χ ὈΟμΐβ ΘΟΠΙΔΡΊΟΙΘ ἤεδσὶ, Ἔχϑιη 8 ἴῃ μγὰ- 
ναι ῥτγεοναϊοητίθι8. 1 αὐἀά Μεηδηά. ἤθη πόνηρα τὴν φύσιν διασ- 
τρέφουσι. Ἐλιτῖρ. Απᾶτ, 684. ἡ δ᾽ ὁμιλέα Πάντων» βροτοῖσι γίγνεται 
διδάσκαλος. ΤΠεορὲγ. (ἢ. Ἐῃ. Ο, 2. ὁμιλίαν αἰσχρὰν. Ῥίαϊο ἐδ 

. 1 10. τὰς τῶν κακῶν συνουσίας φεῦγε ἀμεταστρεπτὶ. Ἠετοίοῖ, 
7, δ; 7. ἀνθρώπων κακῶν ὁμιλίαι σφάλλουσι. ᾿ 
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οουτβα ἢ (Π6 Ηραίδοηβ, (᾿π6 86π|6, [ὁ πηᾶγ ΡῈ 480. 
μοβεά, (δὲ δά πιδίθίδιπθαὰ {Π6 ἱπποόσδηςς οὗ ἔτε- 
πρέθμασι: {86 ἰάοἱ δαβίβ : δηὰ ρογῇδρβ ἐπ εῖγ ἀου δὲ οἡ 
(6 Γοδυγγεοίοη τὴ ἤδνα ῬΑΓΠΥ ογὶσιπδίθα ἔγουι 
ἐτοηυεσοιϊρ Ηοδίμθη δοοϊοῖγ. 

84. ἐκνήψατε. δικαίως. Τῆα Δροβεῖὶς “πογο ἔοι ]ονϑ 
υρ., δηὰ ργεϑδββθδ οἴόοδθγ ἤοῖδβ ἢΐ8 δα διοη! 0Π8. 

᾿Εκνήφω ῬτορεΓΪΥ δἰ χη θοβ ἰο αιοαΐζε τ, ἱ. 6. ἔγοπι 
ἃ ἀδορ βίθερ, δηὰ 15 βϑηδγδι νυ υϑεὰ οἵ ποθ ἮδοΟ 
ΔΎΟ, ΟΓΥ ὈΘΟΟΙ6 δοῦοΓ δος ἀγωηκοηηρβε. Εἰ 15 ἰοππά 
ἴῃ {ἢ6 ἢ γβίοδὶ 8686 ἰπῃ ὕὐδη. 9, ΦΦ. ἐξένηψε δὲ Νώη 
ἀπὸ οἴνου. 1 ϑδῖη. ὁ5, 37. 2οε 1, 6. δοἢ θυ. τοίους 
ἰο Ατοίριι 4, ϑ.; δὰ σγδυβο, ἰο ΡΙυι. Ὦλθῃ. 90. 
Βυϊ ἰἰ ἰ5 δἰδο ἰγϑηιθςγ υδοὰ [ἢ τ᾿ 6 8686 γεξέρίδοξτε, 
ἔο τεΐμγ ἐο α γίφἠϊ πιϊηά. δοῦ!δυβ. οἴε5 Ατεῖ. 8,6. 
ἐκν. τῆς δυσθυμίας. Τὸ νοι πᾶν 6 δα δὰ “οβερὶι. 
1231, 14. δὸ ἀνανήφω [5 εἰηρἰογεά; ἃ5 Ηδαῦδκ. ἐ, 
19. [1118 ὄἜχρίδποὰ Ὀγ Ἐπδβι. : ““ ΑὉ δγγογὶβ οἵ νοϊυρ- 
ἰαίυμι οἰὐτἰοαίο ἜΧρογγθοῖὶ 78ῃ} 9ϑρῖ1ῖ6, οἱ δά οἃ 4φυδ 
Ἰυδίδ οἱ γϑοῖδ ϑβϑυηϊ δηϊπηυπὶ Δρρ]1οδῖ6." (ὅϑὲς 30 
Βοάάν. δὰ Μδοκῃ) Τθθγα τυϑὲ θ6 τρέδγοῃοςε 
σΠ ΘΗ ἴο τπὸ ἐαέέεν. δο ΤΙθοάοτεῖ : αἷς ἀποβουκο- 
ληθεῖσι, καὶ τὴ ἀπιστία μεθύουσι, τὸ ἐκνήψατε εἴρηκεν, 
ΤΙ ἴδγαι βθθαι8 ἰο αν ὕὈ66η βιισραβίθα ὃν ἰδ6 468 
οοηίδἰηοά ἰη φάγωμεν καὶ πίνωμεν. 

Δικαίως. ΤΗϊΐδ 15 ΡἰδίηΥ δ υ86 ἐενίδεὶηρ ἔγοιιν (86 
ΟἸΙαβ81ςσαὶ οὔθ. ΘΓΟ 15 δὴ οἐξρϑὶσ, ψ Ὠϊ ἢ πηοϑὲ θα 
τηοάδγη (οπηηηθηϊδίογϑ ΙΡΌΪΥ ὈΥ ϑήσοντες. Βυΐ ({|5 15 
ἴοο ἰγγεχῦ δ. [1 τί ποῦ βϑϑίβ ἴο ὃ6 [ὉΓ εἰς δικαίως δεῖ, 
“85 ἴ{ 15 δῖ δηά γρῆϊ γοῦ βῃοιά ἀο.᾽ ὅ0ο Εγαβῃ)., 
(49., Μψογβί., ϑοϊδίοσ, ἐπα πιοϑὲ οἵ ἴδ τοοθηΐϊ (ου- 
τηθηϊδίογβ.Ό Ἀηά (ἢ18 18 σοηβγιηδα ὃὉγ (ἢ6 Ατγαῦ. Ὑεῖ- 
βίο : “ νἱρίἰαἴς νὶρι!διίοηα ἀφδθιιἃ." ΤὨΘΟΡΥΪ. εχ- 
ΡΙαἰπΒ 11 συμφερόντως, ἃ8 Ορροϑεα (ο ἐπὶ κακῶώ. Βυϊ 
1Π|18 Β6θιη8 ηοΐ (ἢ γρῃϊ 1464. ΟΥ̓ {6 αῦονβθ 56ῃ88 
οἵ δικαίως δὴ ΘΧΔΙΆρΡΪΙ6 ἰ5 Δἀἀυοοὰ ἔσο [Κ6 28, 41. 
καὶ ἡμεῖς δικαίως. Απὰ Αἰθεγίί δα Ραϊαϊγοῖ οἱΐο 
80πΊ6 τοι Ατγίδη Ε. Α. ὅ, 10. 24))|1δὴ Η. Α. 8, 94.1 
νου δά Τηύογά. 4, 6, 4. διὰ ΖἘ βοῦν}. Αρ. 779. 
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ἈΝ ΘΡΟ 11 18 Θρροβοα ἴο ἀκαίρως. Ηδτγο Ῥείϑ. οοἱι- 
ΓΒ ΄Δν. 1, 41. πυπο Ἔχρογρίϑοογα νοσὸ. 
84. καὶ μὴ ἁμαρτάνετε. Οὐ [6 56η586 οὔ (ἢ]8 ψοτὰ 

(ουπιῃοηίδίογβ ἃσ ποῖ δρστθοῦὰ. 6. δηζθηΐ δηὰ 
Θαγοσ τη οάθγῃ ΟΠ 68 Θχρί άϊη 1 : “ Π)ὸ ποῖ ξῖνα γοιυτ- 
ΒΕΙν68 ὉΡ ἴο 8[η,. τπηϑδηϊηρ Θβρϑοίδ ἢν ΕἸρΙ συγοί9ῃ. 
Μοβὲ γεοδηὶ οὔδϑ (ΠίηκΚ {Π6ΓῸ 185 δη 6}}10 815 οὗ τῆς 
ἀληθείας, ““ ἀο ποί {8}} ἱπίο ΘΓΡΟΓ, ἡ διηηδῖὶν, ἴῃ γοϑρϑοῖ 
οἵ {π6 γϑϑυγγθοιίοη, δῃα τΠ6 ἀοοσίγί 68 σοη)οϊποὰ νι ἢ 
δ. Απὰ οἵ {πὶ8 δβοίαϊθ βθῆβε οὗ ἁμαρτάνειν {Π|8 
(οιηποηίδίοτβ δάάιιοα Ἵχϑιηρίθθ ἴτσοπ Ατσὶβί. δηή 
ΡΙπάδγ; δηά οὗ [Π6 σοπμρίοῖα ρἤγαβθ, ἔγοιῃ Ὠ]ΟΌΥ5. 
ΗΔ]. Ρ. 102. Τὸ ψϑοῦ 1 δΔΥ Ὀ6 δαάδα, (ἢδί ὁΧχ- 
Δ0165 θοίἢ οὗ {Π6 οσοιμρ᾽οία δὰ 6]]ΠΠρ{ἰςα] ῬἢγΓα86 
οἴϊοη ὁσοὺγ ἢ ΤὨυσςγά. Βυῖ {Π6 Ἰδί(δΣ 18 ΝΘΓΥῪ ΤᾺΓΘ 
1πη ἰἢ6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ. δ] 6ι15.. ποννανοσ, δά άυςσο5 
Τιι. 8, 1. ψογα, οὗ δῇ Πογϑῖϊς, 1{ 18 814 ὡμαρτάνει. 
Τμαῖ ἀοοέγίπαξ οΥτοῦ 15 ἤθγα τηϑδηΐ, 15 ρἰαίη ἴγοιῃ {Π6 
ψογάβ [Ὁ] οντηρ, νοὶ ἀγα δα θά ΒΥ ΨΥ οἵ 6χρ]δ- 
παϊϊοη. Ηονάνογ, ἀμαρτ. ΤῊΔΥῪ πᾶν ἴΠ6 8816 οχίθηϊς 
οἵ 8ἰρηϊβοδίίοη ψιτἢ ᾿ἐκνήψατε, ἀπά ἀδηοῖα ποΐ ΟἾΪΥ 
ΘΙΓΟΓ ἴῃ Ορίηϊοη, δι {Ππάπ0 πη] ΟΓΔΙ ΠΥ [ἢ Ρτγδοίοα 
ψ ἢ ἢ οἴἴδη γαβι}}158 ἔγοπι 0. ὅ0 (Γ06 15 1{ {π4 {ἢ686 
ΠΥ σοηογαῖθ θδοὶϊ οἴποσ. Οπ ψῃϊοῇ ΟἸΓυ8. 
ἢδ5 βοιηθ Ἔχςα]θηΐ οὐβαγνϑδί οῃβ. 

84. ἀγνωσίαν γὰρ Θεοὺ τινες ἔχουσι. ϑοη16 πιοάθτη 
Οὐοπιπιοηίδίοσβ ὑπάοιβίδηά {18 848 αἀθηοίπρ [Πδ. 
{π6γ ψογα σοησραϊθα Αἰ οἰβίβ διηοηρ {θη ; {Π686 
θείηρ Ὁγ τῇς ΗφΌγον8 σδ] θα }εγδοης τυὴο ἔποιυ ποέ 
αοά. Οἴῇογβ ὑπάογβίδηα 1 οὗ ργδςζςαὶ Αἰ οΙβίβ, 
ῬΘΙΓΒΟῚΒ ᾿ἰνίηρ ψ που ΟΟἄ ἴῃ {6 ψογ]ά, 1. 6. 88 1 
ἔπ Γ6 ψΟΓῈ ἢοὸ ἀοά. Βυΐ ὨΘΙΓΠΘΥ 866ΠῚ8 νΘΙῪ ῥγοῦ- 
8018. Τῆς Οατγθοῖ Οοιμηπηθρηίδίογβ τἰρεν (1 ἐλίπῃ) 
δχρίδϊη 1; ““Κηον ἠοῖ Οοά δηῃρῆἢϊ," ΠΑΠΊΘΙΥ, οὐ {Π6 
ΔΓΓοἷ οὗ (6 τοϑυσγθοοη. Εογ, 85 ΤΠΘΟρΡἢγ]. δᾶ 
(Ἐξ ευμπηοη. τοιηαῦῖ, (ΠΟΥ δβϑιγθαϊγ ἄπο Ὡοΐ {Π6 
ονοῦ οἵ οὐ, νῆο ἀϊβθοίίονο [Π86 γοϑυγγοοίίοη. Αηά 
Παοάογοί δχοθ θην οὔβοτναβ: “ Ηδ {πδΐ ργοΐθββϑϑ 

ἴο Κῆον (ἐοά, ὑεϊονοβ πὶ ἰο Ὀ6 μιδὲ. Νον «ἴο 
Ἰαδίςα Ὀοίοπρμβ τοι θυιτίοη ; ὑαϊ ἃ γυϑῖ τοιγιθαϊοπ ἴῃ 
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(δε ργεθδειὶ [ἰἴ6, τ ἀο ποί δεθ. [1ὲ 'β ΠΘΟΘΒΒΣΙΥ, 
ἐπογοίοσε, ἔοε ἢϊπὶ νῆο ὑτγοίδδθοβ δ ὑεῆονεδ μὲ 
Οοά, ἰο οχρϑοὶῖ ἃ τσγεδυγγεοίίοη." δεδίθυς. πεὶ] 
ἰσδηβίαϊθε : ““ ἀοσβιπσηξογ οηἰαὶ δάδυς υξάδι νες- 
ἐγῶπι νοτὰ [λοὲ Πορη!!] 966. Απὰ ἢ σοΠΊΡαγαβ ϑαρ. 
18,1. οἷς καρὴν Θευδ τ μρλοῦς ΒΝ ΕΝ 
84. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖ 12 866 18 [0 86 ἃ ἴοι- 

τουΐα οὗ Ἂρ. εἰ ἀβτρλυ ματα υίλνα Σ δυριδ, δ. “ΟΓΟ 868 
("6 οί. Τ6 ΑΡροβίὶθ Ἔβρϑςίδ! νυ πρεδῃϑ 5βιιδηνο δὲ ἢδυ- 
ΠΩ Ὀ66Ώ 50 ΡῈ ἐκ ἀαρῃ 88 ἴο (Π6 σΟΙΏΡΔΗΥ ἰδποΥ Κοερί, οἵ 
ἐπ γε! σίου οριπίομδ {ΠΕΥ̓ τηδιηπἰδίηο. Τἢδι ὈΥ (ἐς 
ἱξποόγαάποα οὗ 15 Θβρϑο δὴν τηοδηί ἐξσδείίεῦ οὗ (Βς 
γεδεγγδεέίον, ἰ5 οἶθδτ ίγοαι ἴ6 ΑΡροβί ε᾽β [2 πη οσολ- 
δίοη ͵υ.ἰ δίϊεσ ἰο ἰγϑδϑαὶ οἱ {ἰ|δἰ ἀοοίΓγι 6. 

ὅδπι βεαυϊοῦ δἰίεγα ἢυ)ὺ9 ςαρί8 μδῖβ, αυά 
Ῥαδυΐυδ, ροδίαυδαι ἰἀοποὶ ογαὶ ἰθε πο 118 νου, 
Οἰνεϊδία) γὸ νοσγῆ ἴῃ νηὶ τε 1886; δᾶ} 6 ΓΟ ΠΟΒ 
τηοῦο ἐδοϊδι 6586 ποδὶδ πάσοπι ποβὲγὶ γοάξτῦκ ἐη νὶίδηι, 
δε εἴδη ρθῆ πιίυγεε [δ οὐ {118 Ὠοβίγδε νεγεθη 6 νὶγ- 
ἴα ιυιάϊα δι ηἰ{ὶ, ἀοςεοὶ δι ομηοίῃ ἀοσίγιηδη π:δε 
αυϊάησδαι σοπίίηογε, ᾳφυοὰ ποη οὔγηΐῆο θδεσὶ ρόβϑὲ 
ογοά!ι6 δἰΐ, 1ἰβατια γεβροηδεῖ, φαϊρῶ8 δεχιιπηθηίυπι 
Πυὰ ἃ τοβυτγες ουδ (ἢ γίδι ροϊλ, ἤοη βυβδεοίοῦθαι 
Ρτορίογοδ, αυοπίδηι τποῶΐϊδ ὨΟΏ 89ϑοαυ  ΓΘΏΓΟΓ, 480- 
Πη060 σογροΓᾶ, 40.818 πΌης βαϑίδραις, ἰῃ νίδηι σοι γα 
Ροδείη:. (Κτϑιιβα.) 

ϑοαυΐϊαις (ἢ 6515, Θ0.8}} σούροσο γοϑβιιγγθσίυγὶι δἰηΐ 
Μιβ.. Ηἰς ρῥγοροῃδίυγ. διιαῖιι5 4υδοϑιοη δ ν. 85, “. 
Βιεεροπάειυν α. ρ6Γ δι πη} ν. 86---88. δ. μεσ δρρίτοβ - 
ἰθδείη, ν. 80---4]1. 6. ρ6Γ οχρ οεβίίοηει, ν. 4----ὅ0. 
(δϑοδοειίᾳ.) | 

ἴὴ τγτοδυηρ οἡ {Ππ|8 ραββασα {πὶ (οιηπηοδίδίογα δΓῸ 
βΒοιῃθ δέ ἀϊν᾿ δα 1η ορὶηἰοπ. Τῆδ δησίοθῃΐ δηὰ {πὸ 
δεγὶν πιοάδγῃ οὔθ5 {πη ὑπαὶ ἐιοο ἀϊβδγθηΐ συ δου 
ΔΙῸ ἤσγα ργοροβϑᾶ : (8 νδέ, πώς ἐγείρονται; “ον 
ΔΓ ἴθϑν ἴο ὃθ γαϊδβὰ δρδίη; αᾳ. ἀ. ““ἢοῦ σαπ 4} {πὲ 
ἀϊθεγοης ρμαγίβ οὗ οὔὖγ Ὀοΐΐο5, ψῃϊοῖ Ὦανο ὈΘΘΏ Γο- 
ϑοϊνεά ἴο ἀνιῖ, ΟΥ ΘΡΡΑΥΘΒΕΥ δ ἰδίθα Ὀγ ἢγε, οἵ 
ἀονουγεά ὈΥ θεδβίβ, ΟΓΥ θΕΟΟΠΙΘ 80 πιΐηρσίοα ν τ ἃνὰ 
οσοηνοείεα τηίο ἔνα πδίυγε οὗ ΟἸΠΕΣ διδἰπια 8, δδγῪ οἵ 
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{γ698, μἰδηΐβ, ὅκο., ον οἂπ {Π|650, δος πανίρ ὑθοῶ 
[Ὁ 930 ΤΏΔΗΥ 8068 (118 ἀϊδϑίρείοα, Ὀθ δ ᾿θηρίἢ Γοὸ- 
υἱ64, ἀρὰ σοαίθδοθ ἰηίο οὔθ ον. Τδδί ὀχοθϑάβ 
411 Βυδὴ σοπορρίίση δηά δε] 16}" ΤΠ6 ϑεοοπά 
σοίῃθ8 ἔγοιχ ῃοδθ ψῆο, {1{|6 δο] οἰ οῦβϑ ρους (ἢς 
ἴοττηϑὺ δυθ]εοῖ, θα ουγίουδ ἰο Κηονν νδδὲ νομἱὰ ΡῈ 
()6 πΐυσο σοηα!τἴοῃ, ἢαρὶϊ, δπα ἔοσγηι οὗ ἰθοβο σϑ- 
δίογθα (ο [ἰἴ8, ἀδβίγαά ἰῃθβθ ροίϊηϊβ (9 06 δχδοῖν 
(ἰ6}πραϊθα δῃὰ ογεβῆοψη 0 ἔμριη. 

Μορβὲ σϑοθης (ομηιθῃίδίοσθ, δον ΟΣ, 88 ΜΟΙ, 
Κύδιιβα, δ .[45ρ15, (ΒΚ (ῃδὲ ὈοΓ {ἢ 658 4 68:10η8, 
1η ἕδλοϊ, τρογρα ἰπίο ομβ δηά [8 88Π|6 ; 80 (ἢδί (ῃς 
σοίῳ δὲ σώματι 18 ἃ Τοοϊρτγοσδίίου οὗἉ [Π6} ἔογηγοῖ, οχ- 
οορὶ {παῖ ἴῃ μεν βδημᾷ {Π6Γθ 15 γοίθγθησθ ἴο {Π͵᾿ || οοαέῇ- 
ξίοπ οἵ ἴ6 ἀρδά ἴο ὕῦ6 γϑοδὶ] θὰ ἴο ᾿ξ ς ἴῃ {Π|6 ἐαέξον, 
ἃ τοίδγθῃοθ ἴο (Π6 ρΡαγίουϊαγ Κιπά δηκὶ ἔογπὶ οἵ Ροάγ, 
Μουύὺβ σϑηάρεβ (8: “δεα ᾳιομδ ᾿ποάο ἀἰϊζας 
Αἰϊαα!}5 τηογίυ! γοϑυγρθηΐ ἢ δῖν 6 φιοηϑ ΟΟΡΡΟΓΘ [ῃ- 
δίγυσςι ργοαϊθυηι ἢ 

Βυι (Π6 ἔογπιοῦ τπηοάθ οὗ ἰδ ἰκίηρ [ἢ ρᾷθθαριο 866Π|8 
ἴο μὲ ργϑίθγεβδ]δα ; ἔογ τβουρἢ {{|0 ΝΟ ᾿ΏδΥ, ἴῃ 8 σοΓ- 
[Δ΄ 86η56, 6 Γρ6 ἰῃΐο οδδοὶ οἴπθσ, γϑῖ ἴῃ6 Αροβί!θ, 
10 [158 ΔΒ ΓΘΓ, ΘΟὨ 5:46 Γ8 (ἢ 6Πὶ ἀΙδιι σεν Ὁ {10 Β6Ώ86 15 
ψ6}} [14 ἀογνῃ ὑγ (ουμπιδα. {8 : εἶτα δύο ἄπορα αἱὐὖ- 
τοῖς εἶναι δοκοῦντα, ὡς ἐξ ἀντιθέσεως λύει" ἀμφέβαλλον γὰρ᾽ 
πώς ἐγείρεται τὸ ἅπαξ διαλυθὲν σῶμα, καὶ ποίῳ σώματι 
ἀνίσταται, τούτῳ ἣ ἑτέρω τινί" τὰ οὖν δύο αὐτοῖς ἐπιλύει, 
διὰ τοῦ παραδείγματος τοῦ κόκκου. “6 8686 18: “Ηον 
ΓΘ {160 ἀρδα ἐο ὧφ ταὶβθᾷ,᾽ 1. 6. ἢονν 15 1{ ροϑ8,0]6. 
ΤῊΐβ βθη86 οὔ π6 ργθϑοῆϊ ᾿παϊοδίϊνο 15 ἔγοαυθηΐ ἴῃ (86 
Νεν Τοβίαπιθηῖϊ. Ὁῆα Ἰαϊζοσ οἰδυ86 ποίῳ δὲ σώματι 
18, ἰῇ ΒΟΠῚΘ ΠΙΘΆΒΌΓΟ, 8Π δρραηάασο ἴο (ἰ6 ἔοσιηθγ 
4ᾳ. ἅ. Αηδ, βυρροδίηρ πᾶὲὶ ον 60 ποέ τἴ86 ψἱτἢ {860 
βδῖη6 δοάν, ψηϊοἢ 5. Ρ] ΑΙ ΠΥ ἱΠΡΟ9510]6, τυ 1}} ευλαΐ 
Ὀοάγ, δηὰ σψῇῆδὶ Κιπά οὗὁἨ ὈΟΑΥ ἀγὸ {πο Ὺ ἴο γίβε ἢ 
ΤΠοΊα 18 (1 {Π101Κ} ἃ οἰδυ86 οὐλοἀ. Απά (ἢ6 ψ ἢ οἷα 
ΙΏΔΥ δ6 ΘΧΡΓΘΒΒΕα (δι: ““ ΗΟΥ͂ 18 1{ ροϑοϊθίς ἴογ (ἢ 6 

Ἐ “Ἰξ ης 11} αἰϊονν δι. Ῥαὺὶ ἰο πον νν αὶ ἢς δ8γ5, ἰΐ ἰδ μίαϊη, ἔγοι, 
υγῆδίὶ Ἦδ δηδννοσβ, ἰδ ἢ6 υάογείμηβ ἰπθυ)6 ννυσβ ἴο οοηίϊλΐῃ ἔνο 
φιεδιϊοηβ," ([00Κε.) 
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ἀεοεὰ Ὀοάγ ἰο 6 τοβίογοα (ἰ. 6. ἰξ5Ζ ραγίβ, 50 Ψν ΙΓ 
ὙΠ ΟΙΥ ἀἰδδιραϊοι ἰο θ6 Γεβϑίογθα) 50 858 ἴο ἔογηι οπε 
Βοῦγ ὁ" ΤΉ: 15 μἰδίἶν ἱπιροσϑίθί6.5 ΤΉ ΘΠ ΘρΆΠη, 85 
(6 θεηοσ 8 ἱπῃροβδιῦϊο, ἢ ἐεὐλσέ δοάψ ν1}}} {πὴ 
το) Αποῖδον Ὀοάγῦ δηά ψῆδὲ Κιπὰ οὗ 4 θοὰγ9 
Απΐπιαὶ, πιοτίδὶ, δηἃ ἴθογγοῃο, ΟΓ ἐς} 6βι δ], οσ τ χοῦ 3} 
Το πιοηΐ σοηίαἰηοὰ ἰη {πα ἰδιϊίες οἴδιϑε 15 ῃυς 
εἰδιοὰ ὃὑγ Οτοί.: ““ δὺυρ (ΠΟΥ 5ἢ4}} γεῖυσῃ ἢ (δε 
δδιηδ Ὀούγ, ψὮγ βδουϊά {Π]18 Ὀ6 ἡ ἔογ {πον γι} } ποιοῦ 
οί, ποῦ ἀγίηκ, ποῦ ργοογοδίθ. ἢ 9ποῖδογ, {πεν 
ΜΠ ποῦ 6 τ[Π6 δδ6 ρεῦβοῃβ.᾽ Τ1Ἷὁ0 νῃϊοῖΐν [δὲ 
Αροδβιία δῆϑνεγβ, {πὶ ἰτ ν}}} Β6, ἰπ βοῦ!θ πιθβϑατγο, 
16 58π16, δηΐξ, ἴῃ δΒοπὴθ Πηοδϑιγο, ποῖ : δηᾶ 1815 δὸ 
ἀρ τ ρα ΟΥ 8 ΒΠτυά6. " 

τ. ΙοοκΚα Ῥδγδρίιγαβδοα 6 τογὰβ πῶς ἐγείρονται 
ἰῆυδ: “ ΠΩ: ἴι ἴο τπδὲ ἀσβά τηθῃ ἃγε 
Γαϊδε ἴο ἰδ δραίη Ὁ σου] 1 οὶ ὃὕὉ6 Ὀοεῖον ἐὸν 
δου ἃ ̓νε οαὐ ἮΥ ἀο 1ΠῈῪ αἷς (ο ἔνε Ὄρϑίη ἢ 
Βυὲΐ {πὲ8 δΘοθπδ ἰο ργοσϑϑὰ οὔ πιϊἰβδοοηςορίίοη. Ἐἴοπι 
{Π6 ϑόγεῦ τη ψ᾿ῃϊοΐ (ἢ 6 ΟὈ]ΘΟῖΟΥ 18 ϑυρροθθα ἴο δβέβιβ 
ἰῆ6 ἀἰδῆσυ 165 1π τἴη6 ψν οὗ (δϊ5 ἀοςσίγίηο, ἰξ ἰ5 
Βαγαγ ργοῦβ]6 ἐπδὶ ἢ6 νου! δάνεσγὶι ἴο 1815. 

Εοτ δὴ Ὄχρἰδπαιίοη οἵ ἐπ πηοάς ἴῃ νηϊςἢ {Π 696 οὔ- 
)7θειίοβθ δι δηδινογειὶ, [ἃ ἸΏΔΥῪ βυβῆςσα ἴο τοΐδι. πιγ 
Γοδογ ἰο Ὦγ. Μδοΐης 

4 Τ,|ε πῶε, δὲ δεϊιίουδ. οὔϑεγνοδ, οἱ ἡ 118 δεαυΐίυῦ ἰοῦ 
ἶἷνα, δυδοϊυϊὲ πεμδὶ ; δ Μαίι. 12, 46, ἃς. (δες ἢ 5 τ 
1 Με] ἴτοα, ἴμδὶ οπε οὔ εἶνε τηοϑὶ δβρεςϊουβ ἀγρυγηεγίδ 

διζαϊπεῖ [Π6 τεουϊτεο(ίου οἴ ἴππε ἀορά δεῖ ἴο ᾶνε ὑὕεοη ουπόεοα οἢ 
ἐἴο υοβίηεοο οἴου Κ,ΤΟΙδ , διὰ ἐϑρεοΐδ!}ν οὗ δοιῶς οὗὨ ἰϊδ τηεπν- 
ὑεῖ», ἴον εἴδγηδὶ ἴθ. “1 ᾿ἰκὸ τρληηοῦ (ςοπίϊηυεο ᾽6) πὸ ϑδθ- 
ἀυοεεβ πδὰ διϊεπιρίεα (0 εἰἴεποε (ἢ γίϑὶ, (5εςε Μαῖιί. 292, 94--- 983.) 
Βυῖ {ἰπε δάνεγθανιοβ οὗ ἴδε ἀοσίγῖπε οὗ ἴῃς τεδυττεειίου αἱ (ογίηι ἢ 
τὰς υδὸ ρμεγῆδμε οὗ οἴϊνες διξυϊηδηῖθ, δά, οὐ ἴδε ρῥεϊηςὶ ρὶς ἐμαὶ 
ον! ἀετί νοι ᾿ἴ6 οὐκί ἔγοις τηδίίεν, οοπίεηάοἠί ᾿παὶ ἃ τε- πίοι πῖτὰ 
δ' [Ὁ] τηδίίογ οου]Ἱά ὕ6 οὗ Ὡ0 δἀναηίασε ἴο ἃ μυζε δνὰ ἱηιεἰϊεοιιαὶ 
δου}." 

ΖΣ Ἐοδεπα). πῖνε πε ἐοΠουΐηρ δἰδίειηθηί : “Ἧοα υἱ τεΐεϊιδι 
Αροιϊοΐι, οοἰεηαϊῖ : Ῥορεε Ὡοθὲδ οἷαι οογροσα, δ μἷβ, αὐλδειο βοῆς 
ἐπ υάὲ δυιυλ5, (γί δυὶ εἐΐνεῦβα : σογροξὰ αὖ ᾿ιἷ8, 4116 ἡθῆς ποοίγα εἰπΐ, 
ἀΐνειβα, ποὺΐβ οἱἱπι ἰσ θαὶ ἀδδεγε : σογρογὰ ἢ δ δὶ ποδῖγὶ5 σεδεγα 
αἴσετεα ὕογτε: Ἴσοτρυγὰ 1Π|Ππ δὺ Πιὶβ ποβίγὶδ δἷς ἀϊνεγει ἴυτε, υἱ Ἰοηρὲ 
Ρταμαπίίοτα, πἰταῖγυπ) Ἰη(ογί(ις μἱδιγὸ ἐχρμογιΐα δἷνς ἱπλεηο γί δ 5:ηῖ. 
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. 80. ἄφρον, συ ὃ σπείρεις---ἀποθάνη. Μδοκη, {ΠπΠΠῚ|Κ8 
1Π|15 9 τηρϑηΐ ἴοσ (Π6 [αἰ86 ἰθᾶςθογ, σῇο 18 ογο οδ δα 
33)οοί, ἴὰ τῇς. βϑὴ6 5686, δηά [ῸΓ [6 581Π6 ΓΘΆ801), 85 
16 ῬΠατγίβθθ8 ἃγα 80 σα] β, παπιοὶγ, οἡ δοσουηΐ οὗ 
Ώ6ΙΓ Ἰρποόγδηςο, ἃπα ψ]ΟΚΟάη688. Βεΐ {π6 ἀρρο6}}4- 
θη δΥ, Ψ 1} (η6 τοι (ὐοιητηθηΐδίονθ, 06 τροΓΟ. 
ϑιηρὶν ςοηβίἀογθα ἃ8 ρίνοη ΨΠ ἢ τοΐργοηςθ ἴο πορίοοξ 
οἵ ψΠδί [611 υπάθι σοϊηηοη δηα ἀδι}}ν ΟΡβοενδίϊοη. Ἐ 
Απὰ [88 δἰηρηϊαγ 18 504 1) ΟΠ ΌΤΙ τ ἢ (Π6 τις 
}μιβι θοΐογο, ἴγοπι ψ Ποἢ; ἢονγανοι, ν6 846 ποΐ [0 β0Ρ- 
Ῥοβ8 ἰῃδὲ {πϑγθ΄ ννὰ8 ΟΠΙΥ 0Π6 δβιιοῇ Οὔ) οίοσ, πδμοὶυ, 
{Π|6 (4186 ἰδοῦν; δίηςβ ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις 18. ἃ σΟΙΏΙΏΟἢ 
ἔογίαια, ἤρΓΘ μιαην ΟὨ]ΘΟΙΟΠΒ ΠΥ 06 8 ρροβοά ἴο 
οχίβί, (Πουρἢ 056 ΟὨΪΥ 18 γβργθβϑηϊθα Ὀγ [ἢ ἔογηγ]α. ἡ" 
Οἱ (᾿ς ἄφρον ἰΐ 18 611 οὐβογνβά Ὀγ αὐτοί.: ““ Μεεῖο 
50 δϑῖ νοοδί αυἱϊ τϊγασοιία ἢἤστὶ ἤθη ογοάῃηΐ, οὰπὶ 
πδίυτὰ ἰρ88 ρίδηδ 810 πργδοι} 8, 386 4185 Βαϊ Ἔγο- 
αιιδηεἃ ταϊρτδηΐ ἴῃ ΠοπΊθη δἰ." 1 που] “σΟΙΠΡΆ ΣΟ. 
ΖΈλαῃ ἐς Ῥχον]ά. Ρ. 1062. Σὺ δὲ λέγεις, αὐτούς μὴ ἡμῖν 
προσέχειν, ὦ μῶρε. 
ὑπ ζη ὦ μαι ἴ τα σοιῃρϑιϑόηῃ 18 ρορμία», δῃὰ 
{Ποιθίοσθ 6 ᾶἃγα Ὡοῦ ἰο 866Κ σοϑῆποιηθηΐβ. Τηι8β 
ἀποβάνη ἰ5Β Ὡοξ ἴο 6 υπάοτγϑίοοα ὈΥ υἱἵεν ἀδδίῃ, Ὀὰς 
{πᾶΐ ἀρρθϑᾶγϑδηςθ οὗ ἀδϑίγιοιση ὈΥ ̓ γγαρίϊοη ΒΟ ἢ: 18 

Ας μεΐπιο αυϊάδμλ βογὶ ροξβε, ιἱ οἱϊῃμ ὩΟὈΐ8 ΟΟΥΡΟΙΆ, Ὁ [ιἷἰ8, αυ88 
ὨΌη6 ρΘπίδιῃι8 ἀϊνοιϑα {ΓΙ θυ δηιογ, σοπηραγαηάᾶ γεγιιπλ ἤδίιΓα οϑὐΐθη- 
ἀϊτυν." ᾿ 

ἘΞΑΠάίμΒο βδπ)6 νίενν ἰ8 ἴα Κϑὴ Ὀγ 7αβρῖβ, ννῆο ἐχρίαἰηβ (ἢ ἄφρων, 
“ἴῃ μϑὰ τεύχη πϑίυσϑ σρδουῖτγα ν 6 γ15." Απα ἴα γαιαγκθ:. “ ΡῈΓ 
Πδ6 νεγο Ρϑυΐι8 οπχῆθε ὕδης ἀοοίτϊηδὺ ἀδ γεάϊτι ᾿π νἱΐδτ εςεομὶὰ 
1Πυϑίναί, υἱ αἸυσοαῖ, Π1Π1] εὰ οοπιϊηογὶ, ᾳφαοα ΠΟ ΟἸΩἾ ΠΟ ΠΟΣΊ ρΟ888 
ογεά 116 51, αυὰληι 511}1}}8 φαοῖίαϊὰ ἀοοίάἀδηϊ.᾽" ΄ 
1 Α.5 [6 τηἰδυπαεγοίαηαΐηρ ᾿π αυδδιΐοη ἢ88 Δτίϑοη ΤΌΤ τηΐβϑοοη-ς 

οορτίοη οὗ [Πα ἕοτοθ οὗ 6 ἔογιην!α, ἱ 8}:8}} δυδ)οίηῃ δυυρὶ Θχδιρὶθβ οὗ 
ἰϊ 8ἃ8 1 αν ποϊθα ἄοννῃ ἴῃ γγ γεδαάϊπρ. Ι,ἰθαη. 206 ν. οἷδα τοένυν 
ὡς ([ῃαἴ) ἐρεῖ τις ὅτι κι τ. Χι ἃι 418 ο. 8. 418 4. φησι τις. ΡΙιϊ, Ῥηκά, 
55. ἀλλὰ φαίη ἂν τις. ἩδΙΟά. 4, 27, 18. Ζοβερῇ. 674, 41. ἴσως τοί- 
νυν ἐρεῖ τι». Ρίμέ. Νιιπι. βπ. φήσει τις. Οματγῖῖ, Ρ. 20 ἃ 49. τάχα δὲ 
ἐρεῖ τις. Εατίν»». Βασοοἢ, 04. ἐρεῖ τις. Εαυγὶρ. Βαργ!. 81. ἐρεῖ δὴ τις. 
Ζόθορ. 1086, 37. χαλεπὸν τὸ δουλεύειν ἐρεῖ τις. Απά, ἰη {πὲ νὲγγ 
τοῦδ οὗ (ἢ ργεϑεηΐ ρΆβϑαιχα ἴῃ ἔοστωυα ὁσσυγθ ἰῃ Ἀῖο. 58. 683. 
δη Αρρίδῃ ὦ, 40, 4. : : : 
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87. γνμνὸν κέκκαν, “α Ἰπέγε ρταΐη, ἀδδιϊιι 6 οἵ [ἶἴσθε 
οΟΥΠδΙ θη ἩΠ]ς αἰζογινδιάβ βργίηρ ἴγοιι 1{,᾿ πδιιοίυ, 
1.6 ὈΪδάα δῃὰ ἐδ θδσ. Εἰ τύχοι, ἐξειεερίξ σγαξίά. ὅεὲ 
{π6 ποῖο οἢ 14, 10. 

88. ὁ δὲ Θεὸς, αο. Νοιρε εχ ποαυοᾳυς σόπατε 
δου αἰἰυὰ χοηυβ [γτυσέθυπ) Θπδβοϊίιγ, συ τ 15, 
δϊδί!8, [0}1|8, ρύβῃ!β αἀϊναγβϑαπι. Οπυοά πηιυοίδημις 
ἢργὶ ν!ἀθιηυβ (οἱ δοιπ!ηίθυ5, ἰὰ ποεῖ ροίδβὲ θἰΐδτη οοῖ- 
φλαεν ἢ Π]8 18. ἴατγθο σοὨ 1 |5 οἱ σογγυρέῖ5. Οὐπιηϊδ 
ὶς 84 )εὶ ροίεπιίδιη οἱ βαρὶοηςίδη) γεάρυπέ, αυὶ, 

4υ!οηυ!α νυ]ι, εθῆσεγο ροίοβι. (Κοκρηη.) 
ΤΙ ἴδιον σῶμα 8 ἀχρίαϊηοὰ ὃγ Ὠοάάν. 18: “ὙΠ 

Αροϑβι|6 β8θθῃ8 ποτα αἰ γθοῖὶν ἰ0 β5ρθακ οὗ ἐῤαέ ἃς [1 
Ρίορεῦ ὑοάύγ, ψϊοῖβ ἰ5 ῬεΟΌ ΑΓ ἴο ἐπδὶ Ξροςῖθβ οἵ 
προ ; γεί υπάουδέοαϊν οδοῖ θδγ [85 ἃ ρθου δ Γο- 
ΘΓΘΠΘΘ ἴο ΟὯΘ ἰηαϊνΙαἀιϊιδὶ ἃ5 118 ῬΙΟρεῖ 5δες, ἴῃ δυο 
ἃ ΠΙΔΏΠΘΓ 848 δηοίῃεν οὗ {ἢ6 βαπι6 βρθοῖθϑ ἢ25 ποῖ; 
δὰ δὶ [Ὁ] ον ρἰδί ἢ} γ 588115 ϑυςἢ ἃ νον. (οὰ ἱ5 
βαϊ τὸ Ζίυε ἐέ ἐπὶ 5 δοάν 85 ἠδ »έεακες, Ὀδοδιι56 σὰ Κπον 
ηοἱ ἰιον ἰἰ ἰ6 ργεοάυςθα ; δηά ἐς Αροβεὶο᾽ 5 ἰοδέϊηρ 
«βουρῆι 18, “ Τἢδι ἃ 15 αρδυγὰ ἰὸ ἀδζυθ ἀραϊπεὶ ἃ 
ΓΕΒυγγθοίίοη, Ο 8 ῥγϊποὶρία ψ θοῦ 16 ὁὸ μα]ραθὶγ 
ἔλ!86 88 {Πδί πιυϑὲ Ὀ6, ν οἢ ΒΌΡΡΟΒΕΒβ 15 ἰο μιπάει- 
εἰακά 4}} [ῃ6 ρτοσοβδ οὗ [Π6 ἀϊνίηα ψογκβ." Τὸ 126 ἵἱ 
αι οϑμὸν: (δὲ (6 ἴδιον σώμα 18 τ᾿Ιποϑηΐ ἴο Ὠγίποσ οχ- 
Ρἰδίῃ σώμα καθώς ἠθέλησε, οἡ ψ πο! (μ6 ψ Πο]6 βδη- 
ἴ6Π06 Β661Ὼ8 (0 (Γἢ ; 4. ἀ. “Οοἀ Πεί(ῃ ογάἀαϊηρα ἐμαὶ 
φϑοὶι ραγίϊουϊαν β6θὰ βίου! αὶ ταργοάμπος 115 ον Βοάγ, 
ὕμε οὔθ ἔδγ ιθογὰ ρίογίοιιβ, δῃὰ {πε ἔογω (ἰμδγϑθοῦ 18 
βυ σἢ 88 11 ἢδίἢ ρἰοδβθά (ἢ Αἰ ἐὙ ἴο δϑϑίρη ἴο 11." 
Νο Οομιμοηϊδίος ἤδδ 8ϑ6θὴ {68 8686 8580 Ὑ6]1] 85 
ΤΙ οΟΡὮν}. (χ ποβα πηδίζογ 18 σῃ ον ἀογνοθαὰ ἔγουι 
μπὰς ὀριμδὴ ἴῃ 6 ἔοϊϊονηρ αχροϑιιίοη : “ 1 τῆθη 
Οὐοά ρίνοιῃ ἃ Ὀοάγ, ΨΥ ἀο γ6 ουγ οΙ 5} Υ ΡΕῪ ἰπῖο ἰδ 
τηδίίογ, δῃιὶ θη γα Ψ ἘΠ τολαέ Κὶπά οἵ ὈΟΑΥ͂ γγα ἃγε 

, Κ Αμάθο Με. ΨΑΙργ. “ΔΩ (ἢ οὐχ {Ππῶὶ ἰδ ϑονσῃ, ὃ ἐξ οὗ υἶϑδὶ- 
δνογ βζγαίη, σοῃῖδίηβ ἰη ἰἴ, [ποι ὑμοὶ ἰδ οὐϊηυϊεδῖ δοαίθ, τῆς 
ἔοττα δῃὰ δυϊδίδηςς Οὔ {πὸ Πυΐυγε ργοάυοα, 80 [ἴ ἰδ μία {πδι ννὲ 53118}} 
τῖδε νυ ἴΠ6 δαῦγθ Ὀοαΐαδβ, ἐποιρῖθ ποῖ ἰἀεη κι ο4}}}7 δηὰ πιο δ ἢν 
ὙΥΒΙΘΒ ννῈ ὨΟΥ ροδϑ6δδ, θυ. ἰηδηϊίο!]γ οχα  εὰ δῷ ομτονεοὰ.᾽" 
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ἴο Ὀ6 γαϊβθ ; ΨΥ ἄο να ἀἸβθε! να (Π6 γοϑυγγθοίίοῃ, 
Πανίηρ Κπονῃ {ΠῸ ρονοῦ δηά ριγροβα οὕ σοά Ἐὸν 
Οοά ἀοί(ῇ ᾿ηάἀδρα τγαϊβα τ0}6 ἀἰεβοίνοῦ μον, Ὀυΐ ἴὰγ 
ΤΏΟΓΘ ΘΔ} δηα βριγιῖααὶ ; 885 να πα ἴῃ {Π6 σ856 
οἵ τῇς ρ᾽δηΐ, ψ Ὡ]ο ἢ βρυϊηρθίθ τοι ἃ 8664 οα3, ἰηίο 
{Π6 φδγίῃ.᾽ 

Ἀοβθημ. βιι]ο᾽ 8 {Π6 [Ὁ] οννιηρ 1Ππιδίγαιοη5. 8:- 
οὐϊι {ΓΠΙΟΙ 1 ὩρΡΓΟ 8811 οἵ ρυςΓοϑοθη 185 ρΟΓΠΊΘη 
δοινδίυγ πίστι δα νἱνιβοσι τ : [18 οἰἰαπὶ δ ο1}6 861- 
νδι} ροίοϑί 8|141τ|ἃ σΟΓΡΟΙ 18 ὨΟΒΕΓΙ ρϑΓΓ οι] ἃ 6586 1818, 
αιιἃ ΠΟνΆΓΙ ΠῚ ΡΔΓΙΠ1Π) ΔΟσθβϑίοηβ 1 τοπονδίι πη ΠΟΓ- 
Ῥι5 οὐ θββοδί, δἰ ἀθπητ6 8Δη1π|0 1υηοία ΟΠ, 6 Π) ρᾶγιίη 
δυπάριῃ, ρϑγίίη πονὰπῃ οἴἶοϊαί. ὍΤῆιϊ8 βδοῖλα {Π|ηκΚ 
1ῃδῇ {Π||8 15 τηρδηΐ ἴο θοῇ ἐπαὺ {ἢ όγα 15 ἃ δεηιησέ 
Ῥνὶποεὶρίς νὨϊοϊι 15 ποῖ ἀδθβίγογθοά ὈγῚ ἀθαῖῃ, δηά 
γνἢ1Ο}}, δι ([Π6 Δρροϊηΐθα 86ά80η, ψ}}} γαργοάιϊιοθ (8 
Ὀοάγ, δπὰ (δὲ ἴῃ ἃ τηογα δας ]θηΐ ἔογια {Π}84Πη Ὀαοίογο. 
Βαϊΐ 566 Ὧν. Μδοκη. 

89. οὐ πᾶσα σὰρξ, ἡ αὐτὴ σὰρξ, ἄο. Ἐνεη τοίη 
[Π15 ΘΟΟΠΟΙΥ οὗ παίιγα, ὈΥ ψ] σἢ τἢ6 αηΐϊνοτβο σοη- 
[81Π8 πΊΔΥ εἰ δ γος Κιπ 48 οἵ Ὀοά 68, 1Ε πιᾶν 6 ἰη- 
ἔδγγοά, (μη Οοά, {πὲ Αὐἰπον οἵ 4}} {Ὠϊηρ8, σδῃ 8830 
Ῥτοάμπςσο δηοίπεῦ Κιηπὰ οὗ θοάγν ν]ομ 4}} Ψψ ῃο Γίδδ 
ἔγοτῃ τη6 ἀοδα 5}}4}} δββιπηθ. (Κγαυβθ.) ὙΠθια δΓΘ 
νἁγΓουβ Κιηα8 οὗ θοά!68, δῃὰ γϑῖῦ (ΠΟΥ ἃγα ΘΑ }} Ὁ 
δοάϊο5. ὅϑῖηςθ ἱμϑγοΐίογο αοα (45 να 566 Ὀϑίογα οἵἷ 
6Υ65) οσομία τλᾶκα, Δηα 5{1}} σα τη ΚΘ 80 ΠΊΔΠΥ νϑγίΟυ8 
νοήϊο8, ψῇο νου] ἀουδὶ {Ππᾶ0 Ὧ6 σϑη. 4130 ἐγαηϑζονηη 
δμυμηδη Ροάΐ68, δηὰ τοβίογα τπθη ἴο ἃ πιοιῈ ρεγίδοϊ 
βίδίθ. (οβϑηπι.) , 

ΑΚ 10 {Π6 ριθοθάϊηρ νογβθ, {|| Αροβιίία ἀϊγθοῖβ 8 
10 σοηδιἄον (6 ρτϑαΐηθβ8 οἵ {π6 ρονϑι οὔ Οοά, ἀϊ"- 
Ρἰαγοά ἴῃ τΠ6 ριοάποιίοη οὗὨ (Πδὲ 6ῃά 688 νὰυϊοῖν οἱ 
νΘρΡο Δ ]6 βυρδίδησοβ ἔογ ἰοοά ἴο τηδῃ διηκὶ βοδβϑί Ψ ΠΝ 
ψὨσἢ ν 6 ἃΓΒΘ Βυγγοιιηαθά : 50 ἴῃ {18 νϑγδα ἢ6 ἀἸγθοίβ 
ΟἿ διίθηζίοῃ ἴο {Π|6 88π|6 ροϑὺ οἵ (ἀοή, αἰϑραγοά 
ἴῃ {παῖ ψνοηάοιυ Ὁ] ἀνα β Ὑ οὐἨἠ ἁ δη1π1ὰ} 51:0 818 6685 
ΨΥ ΠΙσἢ 11 Πα. ἐὈγπιθα ἰηἴο ἀϊδγοηΐ βογίβ οὗ οὐρδηϊζΖϑά 
Ῥοάϊ68, δα ἢ ὙΠ Ὦ τῃοι 6 γ5 ὈγοροΓΥ δάδρίςοα ἰο {16 

γΟ1,. ΥἹ. Ὄ 22 
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᾿πδιης5 οὗ ἰ(5 12  δηΐ, δηὰ το τδ6 τηδηοσ οἵ [εξ 
ἴον πον τ 15 ἀεεϊρηοά. 171|ὸ ρστγοδίποβδβ οἵ ἴδε 
ἀϊνιηε Ρονογ, ἴΠ6 Αροβί]α οὔδεγνοβ, 15 Πἰουσίβε σοῦ- 
δρίουοῦβ 'ἰπ {πῸ αἰνογδιγυ οὔ ἱπδηϊπηδία ὑοά!ος, δοιὰ 
ςαἰεβιίαὶ δηὰ ἰεγγεβδίσιαὶ, πο ἰὲ Βαῖἢ ρὈγοάυσσα, 
ον ἬΨ 

δἰσηϊοβ δὴ ογζαπὶ : 
τὴν Οἴδοι (οι δηϊαιοτο πἶνὲ Δ Κη 8 υἱὸν οὗ 

τι6 56 δε οἵ {{π656 ψΟΓ 8 δυςἷ 85 48 ποῖ ΟσςσΏτγτΓοί ἴο 
οἷν τηοάστη Ῥγοιοβίδης (ὐοιηπιδηίδίογβ. ““ 1.,δβὶ (58γς 
ΤΒΕοΡὮγ]., ἔγοσι ΟἸγγδοαδῖ.) οὐ ἢοαγίηρ σγϑϊη πιθι- 
οπαα, {ΠεΥ πιρῃς {πη Κ ἐμαὶ 88 ἴὴ ἐἤθπι 41} ἘΠ ἐῶ 
τῖβ6 θαι δὶ 1π δδιιπηδίιοη, 80 8150 δὶ {6 γϑϑυστοοῖοα 
4}} νι}! Ὀ6 1ῃθ ο4υ4] Ὠοηουγ, ἔπῈ Αροδίϊθ πιϑϑῃβ ἴο 
βίον ἴἢδι ἴἤσγα Μη} 6 4 ἀϊδδγεπος διηοῦνσ [δοθὲ 
ψ{0 τγίβδα ((0 νι ςἢ ἢ6 Πδὰ Ὀεοίοτοα γοίογθηςσο, τ 6; δε 
βδιὰ ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίω τάγματι), δΔηὰ ἰπεγεΐοσζο ἢς 
δϑύ5, αἷὶ βοβϑί)5 15. ποῖ {Π6 βϑπι|6 ἢδϑβῇ, ἱ. 6. 4}}] ἀο ποὶ 
ΤίδῈ ἢ 1ῃ6 βδ)6 ὨοηοιΣ, θυῖ ἢᾶνο ἃ ἐπδεθηςο, ἤχει 
{πὶ οὗ {86 γρῃίθουβ 885 σοιηραγοα ἴο (6 ι]οκοά, 
πδιποῖν, ἰδὲ αἀἰβδγοηςς σἢϊοῖ τ6 ὨδανθΏΪΥ Ὀοάϊει 
δανθὶη σοπηρασγίδου υ1ἢ (6 οαγίν. ΤΉ θη ἀρϑίη, στολὶ 
15 1Π6 αἰδγθησα οὗὨ ἀορτοθος διηοηρβὲ {πὸ τὶ ̓έεοις 
{ποι δα ῖνο8β (85 ἰ(ἢ6 ΑΡοϑβί[6 δοοῦ δἴϊογ 1ηἀϊςδίθϑ), δηὰ 
8150 διῃοης ἰἤοδα Ὑἢο ἴα σίνημεσγ"σ.0 Εοῦ (ἢ6 Ἰθδης ἴῸ 
8800} 85 {Π6Γ6 18 ἃ αἰ εγθηςα ἰῃ ἴῃς ἤδβἢ οὗ τηδηῃ δηὰ 
οἴδοι σγοδίῃγοδ, 80 8'8δο νι ϊἱ ἰἤθγο 6 ἃ ἀδἔδγθηςσο 18 
1Π6 ρυηῃϊδηῃπιοηϊ οἵ δἰπῆεγβ. ΑἸ], ἐπογοΐογα, ἐδδὲ ἰ8 
δαϊὰ ἴῃ (ἢ 18 νϑῦβϑε γεἰδῖθ (ο ἴῃς ἀϊβδγθηςα οὗ βίπηοτβ. 
Οοποοτγηϊηρ (πὶ οὗ {6 τσιίΐθουβ [6 Αροϑβέὶα πῇ 
δροδκ ψἤθῃ ἢ6 πιδητοη5 ῃ6 ἀεασενίῳ Ὀοα 65." Απά 
Ἰηἀορα 1 σδηποῖ υυἱ ἐπ Κ ἰΠδὶ (Ὠ6 ψογά8 οὗὨ 818 δυὰ 
{|ὸ [Ὁ] οἹρ νογβα δ υς ἴο δος στδάυδιοα ἀπῆει- 
δης6 ἴῃ ἴΠ6 ἰγοδίπιϑηΐ θοιἢ οἵ (6 γρῃϊθουβ δηὰ {ἰιε 
ψἱοκοά. 5 Απὰ {Π]8 158 οοπβγιμηθα ὈΥ (6 ἘΔΌΡΙηϊοιὶ 
οἰϊδεοη5 οὗ δοδοοίϊς. 

πὶ 80ὸ δι : ““ἸἸηῤϊηυαί εἰς ἀϊνεγεοζαδι Βοιοίδιμη ἔστε αἴτεε ἰῷ 
τεδυττεοῖ! 6 φΟΓροσδ, φυοδὰ ρτδάιυδ ρἰοείε τευροηάεηίςδ ρτρύϊθο 
τηοτὶτοτγιπ}.᾿" 
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40. καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια. Βγ᾽ 
σαίματα ἐπουράνια ἃτα αν ΘΕ πιοδηΐ {πε ρίαποίδ. 
εχ ἰἤδγο 15 (1 {μίηΚ) δὴ δἰ" ρ818, ψ θῖσἢ πᾶ Ὀ6 
Π]16ἀ ρΡ ἴπ ἐμ {οΠ]Πονν ηρ᾽ ΠἸΔΏΠΘΓ τ ὁ’ Αἢὰ 88 {Π6Γ6 15. 
{Π|8 αἰ δγεποθ ἴῃ {ῃ6 αυδιγ, ἔογη,, δηά ρίογυ οὗ 
Θά ἢν θοα! 65, 50 15 (ἢθτ6 ἃ στοαί ἀϊ δγθησα δοίψαθη 
κἢθ νῇο]6 οἵ (ἢ οηθ οἶδ85, δὰ (ἢ 6 ψ ῃοϊα οὔτ 6 οἱθογ. 
ἢ, (Που σῇ ἔπογο ἃγα σϑ] θϑιῖα] θοάϊε8," ὅς. Τὴδ 
δόξα τηυϑὲ Ὀ6 δοσοιητηοάεαῖοα ἰο {Π6 “486 οὗ Θφαοἢ. Α58 
ΔΏΡΙΙΘα το ἰδ οοέεσέϊαἑ Ὀοά68, 16 Ν1] ἀδποία (858 
Ἰζγαιβ6 γθιηδγκΚϑ) θοίἢ {{|6 ἐμοέάμ5 ἑμίσον, ἀαπὰ {ῃ6 6χ- 
ἴογηδὶ Ὀθδυίγ οὐ ἀρρεάγδησθ, ἃ σοῃβεαυδης ἀΙΡΏΪΥ 
8δη4 τηλρηϊῆσδησο ; 41} νοὶ 18 ᾿Ἰηοἰυἰ6ἀ τη {η6 ἽΝ 
81ἃ 29, ψῃιςῃ {Π6 δαρί. τϑηΐϊοῦ ὈΥ δόξα. (868 
Ττο.) είβ. οῦβογνϑϑ, (ῃδί {π6 Ρ]δίοηις Ῥῃ}]οβο- 
Ρἤθγβ ἰγϑαῖ τηιιοἢ οὐ 186 αἀἰβδγθησα θεία Ὀοά 68. 
σοἰθϑίδὶ δηά τουγθϑίγια! ; δηά 6 δα ἀιϊισο9 ἔνο 6χ- 
ΓΓΘΏΙΘΙΥ ἀρροβίία οἰζδίοη5 ἔγοιῃη (ὐδίθη ἀδ ει. Ραγί. 
8. δηά 17., νοι {μοῖγ Ἰοδηρίῃ ἔογθ1 48 6 ἰο [1η-. 
ἰτοάᾳςθ. 

Α8 δρρ]!]6ἀ ἰο {πΠ6 ἐθν»γ δέν αῖ, [ῃ6 δόξα Μ11}} ἀδηοίθ 
1η ρσαηργαὶ 8}} βοὴ αΙΡΏΠΥ 88 γοβυ}18 ἔγτοπὶ ργϑδηάσιγ, 
δηἀ θεοῖν οἵ ἀρρθάᾶγδῃςθ. , 
ΤῊ ατοοκ (οιπιηδηίδίογθ ἤογο ἀρδῖη ὑγρο {86 

ἀπ δεγόηοα τηϑϑηΐ ἴο 6 ἀεποίρθά 1 (Π6 σοπάϊοη οὗ 
(6 τ ίθου5 δηὰ {Π6 ψὶοκΚαα, δηα ἴῃ σοιηραγαίνα 
αἰβδγθησα οἵ ᾿παϊν!άι141}5 ἰῃ οι. ῬΤΠΘορῆγ]. οὔ- 
δοῦνϑϑ, {Πὰΐ, 88 ΔρΡΡΙΠΘα ἴο 8᾽ηη6Γ8, (6 δόξα τηυβϑί Ὀ6 
᾿ηἰογργείθα διαγωγὴ, 1. 6. διέμαξίοη, ον (Π6Ὺ διά- 
γουσι, αγο. Απὰα ποοάοτγοῖ ἀρρθ4}8 ἴο {6 Ψψογαβ οἔ 
οὖν Ιογὰ : “ [ἡ τὴν Εδίπ τ 8 ἤοι88 ΓΘ ΠΊΔΠΥ τηδΔῆ- 
805. Α,5 {Π6ΓΘ 185 ΠΟ ΙοὙ6 (ῃδΔῆ δὴ αἰξμδίοη, τ] 5 
ἸΌΔΥ ΥΟΓΥ ὙΜ06}] Ὀ6 τοἰογαῖθα, 

41. ἄλλη δόξα ἡλίου---δόξη. Ἐνοη ἴῃ (ἢ 6 ΠΘΑνΘΏΪΥ͂ 
Ῥοάϊε5 {Π6γὸ 18 ἃ ργγϑδῖ νδγϊεῖυ. ΤΠ 5. 66]10868 [168 
Ὀτὶρἠίη 658 οἵ 8}} {Π|Δ δίαβ. Απηοηρ᾽ Οἵμογ βίδιβ [Π6 ΓΘ 
8δ΄6 Ψψδηάογίησ Οἤ68, ἃπα ἤχϑά οὔθβ; δῃά δη)οῃρ; 
{Π656 {Π6Γ6 ἃγα βοιηθ οὗ ρβεδδίογ σίογυ, ἃ5 Αγοΐυγυϑβ, 
διτῖ5, Δηά δρίςα ΙγρίηϊΒ; οἴπαῖβθ οὗ 1688, δηα (δὲ 

22 ἃ 
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Ὁγ ναγίουβ ἀερτεαβ. (Εοβαητη., ἔγομη τοί.) Τῇ ὶη- 
ἔδγθηςσο ἄγαν ἔγοτι {Π15 ὉΥ ἢ οδθηπ. 15 115: “ ἥΠῸ 
{ἤδη οδῇ ἀουδὲ θυὶ τὲ αοα, ψῇο ογϑαίθά 8}1} (βοθὲ 
ςοἰοδεῖδὶ Ὀοάϊθβ 50 νϑγῖου5 ἴῃ ἴΌγπι 8η4 ὈΘΔΌΪΥ, οδὴ 
4120 γοβίογεα ἀμμπαπ Ὀο( 68 ἰο ἰδ, δηα ἱπνοϑβὶ (ἤθα 
στῇ ρστγοδίοσ θοδυῖγ δηα ρογίθοϊοη." Απά 50 4505, 
δηὰ ἥκο Βρ. Ρεδδγοθ, ῆο ἱπίγοάυςεβ νοῦ. 89 {{05: 
“«Απάὰ (πδί γε πΠΊΔῪ ἴῃ6 Ὀείῖοῦ σοησοῖνα [15 αἰβοι. 
οῦςα οὗ {πὸ Ὀοαγ τπδὲ 15 ὈυΓγιεὰ δπαὰὰ {π6 Ὀοαγ {δι 
δἰ)4}} δῦῖδθ, σοῃϑίάθγ, ἰῃδὶ θνθῇ Ποῦ ἴἤ 6 γα ἅΓα βενεγαὶ 
δοῖὶβ οἵ ἤορβη," ἄς. Μγ. Ι͂,ωοςκο, ἴοο, τδιηβ 11 ον!- 
ἄφης {παι δι. Ῥϑυ}}5 πηϑδηϊηρ 18 88 Ὁ] ]}οὐν8 : Τῆι σοΐ 
258 σίνϑη ἴο ἰῇ βανογαὶ βογίβ οὗ δηϊπηδὶ δοάϊεϑ, ἴῃ 
δἴιδρο, ἰοχίυγο, δηἃ ογβδῃϊ Ζϑί!οη, νΟΓῪ αἰ βδγοηὶ οὴς 
ἔγοι) δῃοίμοσ, 85 ἢ6 85 (πουρῆϊ χοοὰ ; δηὰἃ 80 ᾿νε οδὰ 
αἰνα ἴο π16Π, δῖἴ {Π6 γϑϑιυγγοοίοη, Ὀοάϊ65 οἵ νοΓῪ αἰβει- 
δηΐ ςοδδιϊ το δηὰ 4118}}1168 γοῦ ἰἢοϑα {πον δ 
Ὀεΐίογθο. Απὰ ἤπα!!γ δῖγ. ναρυΥ γϑιασκϑ : “ δι γε} 
1 ἰ5 ἢοῖ τοΓ6 ἰποοπιργθ ἢ 5:06 (παι 8 ρ]ογίου», πὸ- 
τηογίδὶ Ὀοὰγ διου ἀ δγῖβ6 ἔγοπῚ ἃ π|855 οὐ σογγυριίίου, 
ἐδη (Παὶ 4}} {Π16 ναϑί ναγιοῖν οὗ ἴόσιηβ δηὰ βρίπαϊὰ 
᾿γεδυι65 βδῃουἀ δγίβα ἔγτοπι ποίησ." 1 νου]ά ποὶ 
ἀδθγ δαὶ {π|5 τῆν ὕ6 τῆς οὐἑθ πιοδηΐηρ οἵἁ ἰδὲ 
Αροϑεῖθ, Ὀὰυϊ μηπάεν [Π15 ἰβ ([ σοησεῖνθ) σουσμεῦ δπ 
δἰ [βίο ἴο ἴΠ6 στοαί ᾿ηἀινιάυα! ἀϊβδγθησα ἴῃ {Π6 (οῃ- 
ἀϊτίοη νοι οὗ [δ γρ] δου δηὰ 16 ψὶςκοά ἰἢ ἃ ἤι- 
ΓΟ δἰδῖθ. 

.ι 49, οὕτω καὶ ἢ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. ὙΠΕΓΘ ἰδ ποί 
8 {ππ||6 ἀΠου Υ σοηποςοῖθα τυῖτὶ τἰἤ686 ψνογάϑ δηά ἴἱε 
[οἸ] ον ηρ σπείρεται ἐν ῳθορᾷ, ἄς. Ιῃ ἢ οὕτω καὶ-- 

δ. ἴΠεγ 18 8ῃ εἰ ραῖ80 Μδοκη. που]ά τγείηονὰ 
(6 ΟἰΒἸου]Υ ὈΥ 5800 γπσ, “ 18. ροβϑβίθ]ς," νυ οὶ 
ἢδ6 {π|πΚ8 18 γοαυϊγεα Ὁ ἔξ ςσοηίοχὲ. Απα {}}5 ἰδ 
δοιη δῖ σουηίοηδησθα ὈζΥ Ἐοϑθητη 6.8 οχροι- 
ἰἰοη.Ἐ Βυῖ 6 ε1}}ρ5818 15 ἴοο διβῇ ἴο δὲ δ" 

. ΒΎΆΙΟΝ ἐδ ἃ9 0] ]ον 8 : “ Οὐδτηδάιηοάυπ πεῖρα τηδσὴδ αεὶ ταεὰ 
(οἵ οογρογα) οοεἰοδίξιι) δαυδ δὸ ἰεγγοϑίγιι), ἴα οἰΐαπὶ αἰϊυὸ εἰ 
πνοϊϊυϑ οοΥρυδ [1186 υδὶ 0.8 μγοδρίοεσε Ὡοῦΐδ ροέεεξ Ὠευϑ." Απά δε 
δλὰδ: ““ Λαάυχεταὶ ἴμος ἐχεπιρίδ Αμοδίοἰυδ, ποῦ αἱ ἀοοετεῖ, φυὺ 

| 
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ζηϊ 6 : ΠοΙΤΠΟΓ 18 ΤΠ 6ΓΘ ΔΠῪ ΠΘΟΘΒ81Υ͂ (0 ΓΘΟῸΓ ἴο ἰ{. 
τ. Μδϑδοϊς. ἱηάεοά οδ]θοί5, {πὶ {π6 σοτηπιοη ἰγϑηβ,4-: 
[ἸοΏ, 80 αἶδο 15 ἐδθ τ δε γϑοἐϊοΉ 0 ἐδο ἀεαά, τορτοβθηΐβ 
1.6 ΓΟΒΌΓΓΘΟΓΟΩ 88 ἃ τηδίζοῦ οὗἁ {π6 βαῖὴθ Κιηα 1 
Πο586 τηϑημοηδα ἴῃ {Π6 ρΓδοράϊηρ νογβθ, ψϊοἢ 1 ἰδ 
ποῖ. Βυΐ {15 15 ἃ Πι]ϑοοησορίίοη. ἥδ᾽ ἃγα ποΐ σοῃῃ- 
ῬΘΙΙΘα ἴο τγοίοσ {π6 ψοσγά8 ἴο σι μδΐ ἐμιπιθαϊαέείψ ρ}γ6- 
οοράθδ. Τῆδ ψογάβ ΠΊΔΥῪ 50 ΪῪ ὃ6 τοηογοα, “’ 80 18 
1 ν ἢ (Π6 γοϑυγγθοίίοη οὗ ἰἢς ἀθΔ4.᾽ Απά] {πῖηῖ, 
ἢ Μεάο, 2156. 29., ἰδ (ἢ6 ΑΡροβέϊθ τηθϑῃβ {ῃθγθ 
15 ἃ αἰ βδιθησθ οἵ σίονγῳ ὄνβὴ ἴῃ [ἢ σα θϑίῖαὶ, νοὶ 
ἔογιβ [ἢ 6 βυῦ]οοῖ οὗὨ {π6 ἰογίγ-ῆγϑθιὶ νοσβθ, δπὰ {Π6γο- 
ἴοτγα οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρών 15 ἴο Ὀ6 σοηηδοίοα 
ΨΙΓ 1; 8πα ἔογ (6 βᾶΚ6 οὗἉ οἰδαγῆββϑ, [6 ψῇο θα νθῦβα 
νόου Ὀ6 Ὀοίίοσ ἴῃ 8 ρδγθῃς3318β. ἼΏθη δἵἱ {ῃ6 
ὙΟΓΩΒ οἵ νογ. 44. Σπείρεται, ἐξέ ἐδ δοιυη ἵπ σογγμρέϊοῃ, 
ἢδ ΓΟΒυπι68 [6 βυυ]οοῖ οὗ νοῦ. 89 δηὰΐ 40., ἴο 80. 
{η΄ {ποσὰ ἃγὸ ἀϊδγοης ἀἰἱπαάς οἵ Ὀοάϊεϑ. δο 4130 
Βρ. Ῥβᾶγοθ, ψῇο ψ6}} Ῥϑγαρῇγαβαϑα (ἢ8: ““Ιη [ἢ 6 
8816 ΤηΔηΠ 6. ΜΠΠ {ποτα Ὀ6 ἃ ἀΙδγθηςσα ἴῃ (ἢ6 ὈΟΘΙ65 
δῇ τΠ6 γϑϑυγγθοίίοῃ οὐ {π6 ἀθδα." Απὰ 80, Ἰοηρ ὕθ6- 
ἔοτε ἢϊπι, ΟΥΕ]]. : “Κ 14 οἰδπ) 1111, 401 6Χ τηογία 8 
τοϑυγσθηΐ, Θογυμηνα σογρογὰ αἰ δγιηΐ 80 118, 41 δηΐα 
ΤΟΒΌΓΓΘο ΙοηΘπ ὨδΟυογαηΐ, ἔὰπὶ 40 Δ] δΐιιπ|, πὶ ΤῸ- 
818 αἰἰδ Ὠδίαγα ῥγοβίδηϊ δ᾽" Οὖ᾽ (Π6 Ἔχργθββίοῃ 
ΤΩΔΥ͂, 6 {Π1η8, Ὀ6 ἰἢτπ|58 ΘΧΡρΙΑΙ δα : “118 οἰΔΠ} 86 
ΠΆΡΘΟΙΣ Γ68 [ἢ ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΟΠΘ ΠΙΟΓΓΠΟΓΌΠΙ ; ὨΔΌΪΟ ἢΐ- 
ΤΩΪΓ ΠῚ ταβρθοία, δὰ σούροῦα 41 ναὶ δηίθ, νοὶ ροβέ 
ΘΔ ἢοιηΐηθ8 Ὠδροδηΐ, δι. ὨΔΌΙΔΓΙΙ διη1."} ὙΠΘηςο, 
ἢ6 οὔϑεῖναθβ, ἔπογο σι θΥ [Ό]]ονν8 σπείρεται ἐν, ὅζε. 
ΓῊΪ8 νίαν, ἴοο, 18 βυρρογίεα Ὀγ (Π6 δι ϊποῦΥ οὗὅὨ (Π6 
ατοοῖκ (οιηπηδηίδίογβ. 
Αἱ σπείρεται ἰῇ Γα 18 8ῃ οἰ ρεῖα, ν Ὠϊοἢ ΒΡ. Ῥδᾶγοθ 
ψοῦ ἃ ΒΌΡΡΙΥ Ὀγ ἰακΚίηρ σώματα ουΐ οὗ [ῃ6 σωμάτων 
μηπἀἰογδίουά αἰτοῦ ([ῃ6 ῥγϑοραϊηρ ψοσγά νεκρῶν. Βαϊ 

δογὶ ἡδοθϑβαῦίο ἀουδοαῖ, δορὰ υἱ ἀοοσογοῖ ΠΟ ΦὈΒΟΣΌ ΠΣ) 8. γ6ΓῸ 6886 
ᾳυοά δἀνεγβασὶ ἡσῤδγεηῖ ; }ο286 ροιΐ8 ἤεγὶ. Οδβίθηϊς ἢυπς Αροϑ- 
(οΐυ9, 1ὰ οεγίο δέϊαπι εὐεπέμτγιπι; ἴογα δυΐϊοπὶ 11|8 ἤαϊυγα 
ῃοβίτα Ἰσηρὰὲ ἀϊνοΓοίπδί πη οδάιοἷ8, ἔγαρ! !θυ8, δε ρα (18 εἴ ἀεβίχαοιίε, 
αυδηἀοηυϊάδηι παίυγα εἰΐδι τυ} 858 οογροόγιιηλ οἶαδθ68 μαῦεδί," 
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1815, Βονσενοῦ ᾿ηροηΐϊουβ, σδηδοῖ 6 δα ἰδ. ΠῚ» 
ἴατ 1688 Παγβῇ ἴο βυραυὰ σῶμα ἥγονε ἐΐῤε εοπίεσί, 
ἜβρΘο ΙΔ ἢν 88 ὑοίῇ 1{ δηὰ σὰρξ ργεςοάθα. Ἀπά {δ 
δΌ Διο 158 δἀορίοα ὈΥ τπ6 θεβὶ τηοέξεσγη (οπ:- 
τιοηίδίοσ. ὙΠ γοβροςοὶ ἰο [ἢ6 ἰοΓπὶ 1.56 10, δἰ 15 (85: 
ἴ {Π6 ΄σ856 οἵ δωοποιεῖται αἱ νοΓ. 85.) δαάδρίθα χαίδεσ 
ἴο 1Π6 δεεά σοιηπι(6α ἴο φαγί, ἰἤδη ἴο {6 δοάν 
διιτγιοά. 

Τηε Ὀεδὲ (ὐπιηθηίδίοιβ δ ἃστοεὰ ἐδπαΐ (δε 
ΡὮΓΑΘ68 ἐν φθορᾷ, ἐν ἀφθαρσίᾳ, ἄς. γε, ὉῪ ΗΘ ΌγΑϊΞαι, 
δοηίδης68 βίἰδησϊηρ ἴῃ ἴΠπ ρίαςς οὗ δα]δςΐινοβ οὗ ἃ 
δἱσρηιδοδίοη σορπδία ψηἢ (06 πουῃβ: 85, [οζγ ἐν 
φθορά, ἁπάοτγβίαπα φθαρτὸν. ΤὭ6 ἀτιμίᾳ ἢΔ5 τοΐδγεηςε 
ἴο 1πμαὶ βἰδίε οὗἨ ἀδαίῃ, τῇς, 85. Ὀείηρ ἴἢ6 Ρυπῖςἢ- 
τηοηΐ οὗ 5ἰη, βίϑῃιρ8 Ἰβστγαοθ ὕροη ἰἰ. (866 Μδοκη..) 
Ον "ἴ τῆδὺ ὕες δκοη ἰῃ 4 ρμλνψείςαἰ βθῆβδβθ. ΕῸΊσ, 85 
οὐὔδοτνοβ ΓΠΘΟΡΏὮΥ]., τι νεκροῦ ἀτιμότερον. 

Μοεῖ γϑςεθηϊ ἐἈρταν ῥα θα ἰλκς σπείρεται ἐν ἀσ- 
θενείᾳ --- δυνάμει ἃ8 Ἔχρτγαοεϑίηρ 6 84π|6 ψιτῃ [ἢ 6 ῥτε- 
σοάϊηρ εἰαυβ6. Βυῖ ἰ( Βῃου!ὶ γδίπογ ϑεε ἴο ἀδποὶς 
4πΠ6 πιδηϊΐοϊὰ ἔγαι 165, θα ηθβεοθ, δηα 114 Ὁ}} 116 - 
ἴο 5 κηθββ ὙδΙοἢ ἤθδῃ 15 εὶς ’'ο. Τῇο ἐν δυνάμει 
ΤΏΔΥ ὃὉ6 υπάεγοίοοά οὗ τῆδί ΘΧοπιρίοη ἔγοπι δέσάνεεε 
85 Ὅ6|1 45 ἀεαές “Ὠϊοἢ οὖν ρἱοτιβο θοά 65 588} 
ΘΠΪΟΥ͂ : δηὰ Οτοῖ. ἔπη Κ5 11 τδΥ δ! 1ἀ6 ἴο ΘΝ 5εῦβεϑ, 
οἵ νῆϊο ͵Θ ἢᾶν6 ΠΟῪ Ὧ0 ςοποθρίίοῃ. ἴ͵ροη (δε 
ΨὨοἷα, ΠΟΘ ΘΓ, ΠΟ ΟΓῪ οἶδα 4688 ΓΝ ΜΟῸ, ἃἴ ργοϑοηῖ, 
πανα οἡ {6 εχϑοὶ αἰ ἴδβγθησς οί ΟἿΓ Θδγίδ]ῦ 
δὰ οὖν ρἰογθοα Ὀοαϊ68. [ηἀεοά ἢο ἰδηρυδσα σου]ά 
ἰἰᾶνα 866 5 Θοῃρτγοῃοηὰ ἴδπδι αἰ δγθησθ." δὰ 06 
δυο οηΐ ἰοῦ 08, (παῖ νγ8 ἅγα δηδυϊθα ἴὸ 88γ, ἴῃ (ἢς 

4 1 ἰ6 “ἘΠῚ οὐδεγυεὰ ὑγ Ὦγ. Μδοίο. : “ΤῊ δἹϊογαιΐου ἴο ὕὲἊ 
ριοάυςεά ἴῃ ἴΠ6 οοηίοχίυτε οὗἉ ἴἰνε Ὀοάΐα8 οὗ {με τὶ ῃϊεουβ δἱ ἰδὲς 
τεδυττεοίίοη, ἀεδοτγί υεὰ ἴῃ {ἰ|8 αινὰ ἴῃ [Ὁ] ον ΐπρ, νεγβθ, ἰς ἱπάδεὰ 
δτεαῖ απὰ ποηάεγ!]. Βιιῖ ἰϊ ἴ5 ἔαγ ἔτοπι μεϊπρ ἰπιροβϑϊδῖθ. Ἐοσ, τὸ 
ἐΠυδί ται 6 οὐδε (ηρθ ΟΥ̓ 6Π}8}}, ννεὲ ᾶτε δὴ ἜἽχδιηρὶς οὗ ἃ ςἰεγίϊαν, 
ἐθουρὰ ἰαἰεειον ἰγαποίογιηβιίοη ἰῃ ἴμῈ δοαῖος οὗ δαἰεγρέ δες, νιοὶ 
ἰη ἐδμεὶν Βεοὶ δἱαΐίε ατε πρὶν, τυεαῖς, διὰ εδοὶγ οσυδμο, δῖ ἴῃ τβεὶς 
δεςοιὶ δἰαῖς Ὀδθοορ ὑεουϊδι! τυ ϊημοα δηϊιηδὶβ, 21} οὔ Με δὰ 
δειϊνγ. ΤΙ εὕδνθ δὶ Οοά οδη ἐο ἰῃ ξτεαῖος ἱποίδηοαβ." 
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ψνογβ οὗ {π6 Ὠινίηθ Ῥββ] δὲ: ““ΠΘη 1 ἀνϑκα ὑρ 
αἰτοῦ πγ ΠΚΘΏ 658, 1 588}} θ6 βαϊϑῇῆθα στ 1{.᾽᾽ 

44. σπείρεται σῶμα ψυχικὸν. ΤὮΘ Ρεβέ (οιηπιθη- 
[δίοιβ δῈ δργθοὰ ἰῃδΐ Ψψυχ., 8ἃ8 Ὀείηρ Ορροβθὰ ἴίο 
πνευμ. (ἀπ ΘΒρΘΟΙ ΠΥ 848 [ἢ 6 ΘΧΡΓΘβϑιοη 18 υϑοα ΨΠῃ 
8 ΓΟίδγοποα (ὁ (ῃἢ6 ψογάβ οὐ Μοβββθ γοβρθοίίηρ (6 
Ὀοάγ οὗ Αἀδη), (ἐγένετο εἰς ψυχὴν ϑώσαν), τηιιϑῖ 519- 
ὩΠῪ απὶπιαΐ (ἰεοταῖίν {πὶ ψ ὨΙοἢ ἀγανϑ [ἢ 1Π6 Ὀτγοδίἢ 
οὗ Ἰϊβ, πδοθββασυ ἴο {π6 ὀχίβίθησα οὐ αἱ δηϊπηαὶ 
Ὀοά!68), ἰμδὲ 15 Θηδιοά τ ἢ ΓΔου 168 οὐὗὁἨ β6ῆη86, δηὰ 
ἢ88 παρά οὗὨ ἔοοά, ἀγίηϊκ, δηᾶ βίθθρ ἔὸγ 1.8 βυρροτί. 
10 18 ρ]δίη (45 Κγάυβθ οὔβθγνθβ), ὑΡῈῦ δῖυγαι ἀ18- 
υποίογυμῃ, (Πδῖ πνευμ.. δἰ ση1ῆ68 [Π6 τανοῦβο οἵ }} {Π|8, 
1.6.η0έ απϊπιαί, ἀη ἃ [ἢ ΓΟ4ΌΪΓ6Β γοϑρίγαίίοη, θυΐ τ ἢαΐ 
18 δοσοιητηοάδίοα ἴῖο ἃ 5ρὲγὲέ; δῃἃὰ [Πογοίογα πγιιδῖ 
ἀδποίς ψ ῇἢδί ᾿88 ἢ0 πορά οὗ ἰοοά, ἀγίηκ, 5166 ρ, ὅζα.» 
88 Ὠοΐ θεῖηρ τηϑδηΐ ἔογ {π6 ἰτδηβδοίίοη οὗ ΤΌΠΟΥ 
ΔΗ͂. οβϑημ., ἰοὺ, Οὔβογνθβ {Ππ8| [Π6 θοάγ, ψῃϊς 
δί νϑγ. 42. ψα8 δ᾽] ἀφθαρτὸν, 15 ἢονν σ4]16 ἃ πνευμ..; 
85 Ὀθῖηρ δοσοιημηοάαίρα [ο ἃ 5ρ.11}, Δηά ἔδγ Ἔσο] η 
41} {Παἴ 18 γεαυϊγοα ἴοῦ (ἢ6 ἰγδηβϑδοίοη οὗ θαυ τ ]}Ὺ “πὰ 
ΘΓΓΘΩΘ ΔΗ8:Γ8. ““ ΕῸΓ ἴῃ {Π6 ποίϊοη οὗ βριγιῖ (ςοη- 
ἘἸΠ68 [16) {Π6ΓῈ 18 σοιῃργοῃοηάρα (6 Ιάθα [ἢδὲ 1ζ 
Ὧδ5 1ῃ 1561 [ἢ 6 σαι186 οὗ ᾿νιηρ δῃ ἃ τηον]ηρ, δηά 18 
ποΐ ἀδρεηάδῃϊξ ὕροη δῃγ [Πηρ εἶδθ. Τῆι8 {ΠΘΓΘΙΌΓΘ 
Ψψυχ. 186 ψῃδί ἢδ5 ἴγοιῃ βοπια οἵπεῦ ἡυδγίαγ (ἢ 6 σδι186 
οὗ Ἴ8 Δη4 τηοίίοη : πνευμ., Μηδ ἢδ8 1η 1861 (ἢ 8 
υἱξ υἱυοηαϊ. [νευμ. 156 ὈΥ παίυῃτα ἀφθαρτὸν ; δηᾶ ψυ- 
χικὸν 15, ΌΥ Ὠαΐυγο, φθαρτὸν." 
ΤΠ νογάςβ [Ὁ] ον ηρ ἐστε σώμα ψυχικὸν, ὅτε. σοη- 

(41 ἃ ταρϑιἰοη οὗἁ 6 ἐοσεροίηρ βθηιτπηθηΐ, δηά 
{Πδὲ ἴτοῦι δαγη βίη 688, Δηἀ ἴο ργενϑηΐ τη ]8οοῃοθρίίοη ; 
ἴον δος {πϑ τὰβὲ θ6 βρρ 6 ““ ἴο ΘνὉσΥ ϑβϑυοὴ 
Πυμηδῃ Ὀαΐηρ 80 βοῇ 1η σογγυρίοη.᾽" 2 τ. Μδοκῃη. 
ἢδ5 ΠΘΙΘ ἃ ΨΘΓῪ Ἰοηρ δηα ἀ0]6 ραγαρῆγδβθ, ἴὼ ψῃϊοἢ 
6 διιθγᾶοθβ δηά ἀοίθηβ [Π6 86η86 δϑϑίρῃβα (ο (68 
σψογβ ὈΥῚ (6 Οτοοὶς Ἐδίμογα δά (ομληοηίδίοῦϑ, 
ψΠο0 ὈΥ͂ δὴ αηἱηιαΐ δοάψ υπάεογοίαπα ἃ Ὀοὰγ ἴο ἰἢ8 
ΔηΪΠΊ Δ ΟΏ ΟΥ̓ ψ ΐοἢ ([ἢ8 Ῥγθβθῆςθ οὗ 8ῃ δῃϊπ|8] 500] 15 
ὨΘΟΘΒΒΔΙΎ ; δηὰ Ὀγ ἃ δριγίἑιαὶ δοάν, ἃ ῬΟᾺΥῪ οὗ 580 ἥπε 
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8 ςοῃίεχίιγο, {πῖ τ ψ 1} Ὀ6 δι ρροτίθα τπθγεὶν ὃῪ {δὲ 
Ῥτγθβθῆςα οὗ οὔτ γί οηδϑὶ βρίγιῖ : γοῖ ποῖν 5 56 τηρ 
ιτἰ|ν}5 ργεδί ἀϊδγθηςθ, τἢ6 Ὀοᾶν ἴο ὑὈ6 γα ϑοὰ ᾿1}}, Πὶ ἃ 
ΒοιιηἋ 86η86, 06 ἴΠ6 βδδθ Ψη τῃ6 ὈΟΟῪ πὶ νεδ 
Ὀιυιτγοα." Εον (6 ρτοοίΐβ δηὰ {ΠΠπδίγαιοπ5 1 ταυἌῖ 
τοῖεγ ἴο {Π|| ηοίθ 1186] 

ετγε δῆ εἴβ. δριγ εἰῖ68 861}. ἰη Ογδο. Ὁ βαϊ]ά. δύο 
χιτῶνας ἐπενδύουσι τὴν ψυχὴν οἱ Χαλδαῖοι: καὶ τὸν μὲν 
πνευματικὸν αἰνόμασαν ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ ἐξυφανθέντα 
αὐτή. 

45. οὕτω καὶ γέγραπται, ““ Απά 80 ἰἰ 18 ψτγιτέρη :" 
Ὡδηλεΐγ δὶ ὅθ. 4, 7. Βυϊ οηἷγ τῃ6 3γδσέ οἴδυβα ἰ5 
«ΘΓ ἑουπά : Π6 βθοοηά, παπλεὶν ὁ ἔσχατος ᾿Αδάμ εἰς 
πνεῦμα ϑωοποιοῦν ἰΒ ἔγοπῃ (Π6 Αροϑί]6, δηὰ οὐρῆςξ ρῥτγο- 
Ρεεν ἴο ἢανα Ὀδθη ἱηίγοάιιεθα ὈΥ βοῖπθ ρδγίοῖο. 
ὝΠΟ 61} δι ρρὶ 68 τελόγοαδ. ΓΘ Αροβιία ἢιδ5 
ἱπάθοθά, 48 ἰἴ Ψψογο, ἐογπηθα δὴ χωροάοδὶς ἰο (ἢς νογάς 
οἵ Μοβεβ. [ΐ 15 ουὐβογνοὰ ὈὉγ Τποοάογεῖ: τὸ πρότε 
ἐν τοῖς γράμμασιν ἀνέγνωμεν, τὸ δὲ δεύτερον ἐν τοῖς πρὰγ- 
μασιν ἔγνωμεν. Υεί δοϊιοοῖῖρ. ψουὰ αἰτεῖς δοέλ ἴτοπι 
16 Ηδφῦτοεν Ψογὰβ: δῃηά ἢθ γϑηδγκβ: “ ΑἸ]οραῖῖο 
δαυίΐϊοιη ἤθο ἰοΐβ δὶ πιοῦοπὶ ψυάδρογιτη ᾿πϑεϊτηῖα οϑῖ, 
εἰ 1105 60 πιο ιι8 ἀ6 νογιϊαῖθ ργοροϑιι! οη}8 81:86 σοη- 
νἱησογοί, ἰάφυθ οΧ ΓΙ ΠΟΙΡΠ18, 4115 6Χ γα ροΠΘ6 ῥγὶ9- 
{[ηᾶἃ 74 σοησοδβογαηΐ, Νϑίηο νϑγο ριιθε, ἢος βαρ! δπεϊᾷ 
Π 61 τηἀϊ!σηυτ : ἤδη οἵ δγραπιθηΐδ κατ᾽ ἄνθρωπον ἴοτ- 
τηδίδ ΠηᾶΧΙΠΊΔ ΠῚ 8101Πη4 6 Ρ᾽ ΟΡ Δ Π4Ι νῖτι παῦθης" 

ΒΥ ἔσχατος ᾿Αδὰμ, ἰ8 τἱπἀουθίθ αἱ Υ πιοαηὶ Ολγιδί. 
Οη ὙὨ]οὶν ἃ}} (οπημηθηΐδίογβ ὕὉΡ ἴο {{|6 ἰδϑὲ σδηζυτν 
ὍΟΙΓΟ ργοθα. Τῇ τϑοθηΐξ οὈ]ΘοΙΙΟΠ8 ἰο {Π158 ἰπίοτ- 
ῬΓΘΙΔΙΙΟΩ ἃγα 80 ἔτινοίΐουβ, {Πὰὶ 1 {ΠῖηκΚ {ποίη ποὶ 
ψνοσιἢ ἀδίαι! ησ. 4418 ἰο ἴΠ6 ἢδνν Ἰηογργοίδιϊουβ ἐδδὲ 
ἤανα Ὀδθη ργοροββα, (δὶ οἵ Ηαγάμυϊη πὰ κθ8 ἔσχατος 
ἄνθρωπος ἀοποία ΔὴγῪ πιδῇ ψ ἤθη ὑτουρηΐς ᾿πΐο 5 
Βἰουῆδα βίδιθ. Βαΐ (ἢ18 18 ΘχσθοαϊηρῪ ἤϑγϑῆ. ΨΈΌΓΥ 
βρθοίουϑ 18 {παι οὗἩ ΨΦεῆπο (δἰορίοα Ὀγ Κτγαυιβθ δῃηὰ 
οἴ 6 Γ8), ψῆο υὑπάογβίδηὰβ ἴἢ6 ἔσχ. ᾿Αδὰμ οὗὁἩ "παη ἴῃ 
ἢ18. ρ᾽ ογι θα βίαϊθ δἴϊογ {πΠ6 γεϑυγγθοίίἼοη. Βῖ 1 18 
ποῖ ἢθδᾶῦ 80 πδίιγαὶ δὴ Ἰηϊογργοίδίοη 85 [6 σοῃητηοῃ 
οΠ6; ἱπάρρά 1 15 Π140]6 ἴο Δ ΠΥ ΟὈ] οἰ Οἢ5 ψΒ ΟΝ 
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ἤάνα Ὀ6θη ΨῈ]] εἰαίεά. ὃν 51446 88 [Ὁ]]1ὁγ8. “ΤῊ 5 
8686 18. ποί ἰογαίρῃ ἴο γϑσ. 44, 46., δυΐ 1 ἀο65 ῃοί 
Ἄργοα ΨΗΝ (Π6 δίαΓα] σοηϑιγιοιίοη οὗ νοῦ. 47, 48. : 
Ἰηἀθρά 10 σδη ΠαγάΪν ἄρτθα δὲ 811, υ 1685, ψἹ ἢ 80ΠΊ8 
ΜΒ, νὰ οπιῖ ὁ Κύριος. Απά ανϑὴ {Π6η, βίης {Π6 
Ῥίιγαβθ, “88 18 {16 δαγίῃγ, πηυϑὲ ΤΟΙ͂Ο ἴο Βοη16 ῥτο- 
ἰοἴγρα, νΖ. Αἄδιη, 1 566Π|ὶ8 ἴο ἔο] ον, ἰἢδὶ (6 σοτ- 
ΓΕΒΡΟΠΘΙ Πρ Ρἤταβθ, “45 18 {ῃ6 Πϑάνθηΐυ, πλιιδί 4830 
τείδυ ἴο βοπη8 ῃγοϊοίυρο, νῖΖ. (ἢγιϑί. Απὰ {Πϑγοίογα 
νοΓ. 47. τῆδυ θ6 τεραγάθά, ἰῇ 118 παίῃγαὶ δηα ργορδγ 
Ἱπ)ροσί, 88 ἃ ἀϊσγθοοῖ σοηῆτγιηδίίοη οὗ [Π6 ργθ- οχἰβίθῃςσθ 
οἵ ΟἸγιϑέ. Οοιηρᾶσγα 2οἢ. 8, 18 δηᾶ 81." Β}βϑίάββ , 
ΠΟΙ Πρ 85 ΠΊΟΓΘ σοπΊπιοη ΨΊ 16 Ψ96γ}8 τἢδη ἴὸ 
1.56 {ἢ 6868 ΝΘΙῪ ΘΧΡΓΘΒϑίοη8 οὗ Αάδι δηὰ {6 Μεββίδῃ. 
(866 δοδοοίίρ..})Ὲ 

Ιη {Π6 εἰς ψυχὴν {Π6γα 18 ἃ ΗΘ γαίϑηι ἔὸγ ψυχὴ, αηα 
1ῃς εἷς πνεῦμα δωοποιοὺν 15 Δἀαρίαα ἴο 11, Ιη τῇδ ἰαἴ- 
16 οἰδιι58 ἐστι, ηοΐ ἐγένετο, 15 ἰο 6 Β000]1.«α. ῬΤΠδ 
86η86 οὗ ψυχὴ 15 αι ἢΔ5 ὕδθη βαρ] δ πα ἴῃ 1Π6 αϑὲ 
γ 6786, (ΟἸγβὲ 15 8814 ἰο θ6 ἃ υἱυϊνίηρ ερὶγὶξ. ͵ 

1 48 Ὀ66η, [ {π1ηΚ, τσ ΠΥ τοιηδυκοα Ὀγν Μδοζη:, 
{π8ῖ [ἢ6 ψογὰ 5 ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ, εἰς πνεῦμα ϑωοποιοῦν ἃΤδ 
[ογτηθα οὐ ψῇῆδῦ οὐὖῦ [,οΥὰ βα!α δ Ψοῖ. δ, 26. “Ἅ ΕῸΓ 
88 ἴῃ6 ΒΔΙΠΘΓ δίῃ 116 ἴῃ ἢ! 861, 80 ἢ6. αι ἢ ρσίνοῃ 
ἴο {πὸ δοῃ ἴο ἴᾶνθ [6 ἴῃ ἢϊπη561. Απά ἢ6 δαάβ: 
“«“Δϑ (ῃ6 Αμοϑβ|6 ἰ8 βρθακίηρ ἤογα οὗ (Ὁ γιβϑί δίϊοσ ἢ8 
τοσοίνοα ἢ]5 ρου θα θοάγν, [6 ς4118 Ὠϊπιὶ ἃ νἱνΊὙἹηρ᾽ 
βΒρί γι, θθοδαβα {Π6 ργθβθηῆςα οὗ ἢ 8 βρίγι ἴῃ ἢ)15 ρἷο- 
ΓΙβοα ὈΟΟῪ [5 41} ἰῃδὲ 18 Γβαυ]ϑιί6 ἴο Ῥγθβοῦνθ ἰΐ αἰϊνθ 
ἴον ὄνϑῦ; δηᾷ Ὀδοδιιβα ἢ6 Μ1}} σοιηπιηϊοδίβ [ἢ 6 βᾶπι8 
Ρονοῦ ἴο 1Π6 5ρ1Γ158 οἵ (Π6 γρῃίθουβ, ψι γοϑροοί ἴο 
τοῖς Ὀοάϊοβ δἷἴδσγ [86 σγοβυγγθοίοη. ὅδθθ6 δ'8ο (ἢ6 
ποία οὗ [οςξα6. ᾿ 
ΤΠ ορίηΐοη οὗ [6 δηίθηὶ (οπιπηοηίδίοῦβ οἢ (ἢ 688 

“ἢ 80 Ννα, βοβιδίοῃι, [1δ. 9. ο. 5. (εἰϊοα Ὀγ [Ατρα οὐ Φοἢ. Ρ. 499,) 
Ἐδεχ Μεβϑίᾳβ ργ οὐηπῖδυβ ἀἰη8 οΥἰῖ, αἵ Ομγὴ6 ρεοοδίυ Γεγηονοβϑῖ, 
ἃς. ΕΥτ δυρμγα Αθγαμδπχυπη, βυρτα Μόβεη, οἱ νϑιὲ δὶ δἰυηῖ, 
ΒΆΡΓΑ ΑὨρεἶοϑ τηϊηίβίεσὶ!, δία ἱπιπιογίϑ! 8 ἰη ἱπαϊνίάμο, ὅς. 86 
-Ἰηϊοιίο ἀϊνίηα οοΙηρίεῖα εδι ἴῃ Μεδϑίδ, 4ε9 ρϑύνεῖβα οδῖ ἰὴ. Δάσπιο 
»γὶπιο. 
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ψογᾶὰς 5 ἀοίδιοὰ Ὁγν ΌΥ. [Ὁ 566 π|8 δηθὰ ἰὼ 
1Π6 δἰιθηοη ψν Ὠοἢ ἢ6 ον] ἀΘΏ ΠΥ ΡΔγ8 ἴο 1. 
Ἵνα μήτις εἴπη, διὰ τί το ψυχικὸν σῶμα καὶ χείρω 

γῦν ἔχομεν, τὸ δὲ πνευματικὸν μέλλει; φησὶν, ὅτι καὶ αἱ 
ἀρχαὶ ἑκατέρων οὕτω διετάγησαν᾽ καὶ ὃ μὲν ᾿Αδὰμ. πρότε- 
ρος ὁ δὲ Χριστὸς ὕστερος ὥστε ἐπὶ τὸ βέλτιον ἀεὶ τὰ 
ἡμέτερα πρόειστ' καὶ πίστευε ὅτι καὶ τὰ νῦν ἐν σοι φθαρτὰ 
καὶ χείρω, ἐπὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ κρεῖττον μεταστοιχειωθή- 
σονταί. (ΤΙ ΒΕΟΡἢγ].) 

40. ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν, ὅτε. 80. σῶμα 
ἐστι. ““ΤὭδί, οννανοῦ, 88 ποῖ ἢγδί ἡ ἢ ἢ 15 βρὶπ- 
ἰυδἱὶ, δηὰ τηοϑὲ Ἔχοοὶ]θηΐῖ, θὰ {δὲ ψ Ὠϊοἢ 15 νὴ] δηά 
80} 0)6οἱ ἴο ἀΐβ6886 ; δη4 (ἤδη [δὶ ψἬΪςὮ 15 βρί γι δὶ." 
Ἐον (οὐ, ἴῃ 4}} ἢ8 ψόογϑ, 80 ογάθχϑ ἱξ, [δῖ {Π6 τηοσς 
ἱπηρογίδοϊ 5}|4}} ργεσθάθ; (6 τῆογθ ρογίδος ἐο ον. 
ΤΙογοίογο, 85 Οοα ψ8 ρίθδβοά ἰο δδοίζῃ ἴο τηϑῆ ἃ 
ἔνο- 0] ἀ ἢδίυγο, οπα πιοτίαὶ, (ἢ 6 οἰ γ 1πτηοζγίδϊ, ἐἰ 
Ψ88 Ὠοΐ οχροαϊδηΐϊ 0 δββϑίβζῃ {{}18 ΒΌΡΘΓΙΟΥΓ Ὡδίυγε ἴὸ 
ἰὴ ἢἤγβῖ, δ τᾶ ΠῚ), 88 ἴἰ ἡ ογο, ζ]] Ἰηΐο ἃ βίδίθ 
οὗ ἀοιεγίογαιίοη, δηα ἀδργδάδιοη ; πᾶΥὺ, ᾿ηἀθοά, ἰΐ 
ὙΟΓΟ δραϊηβὶ (ἢ6 πδίῃγα οἵ [Ὠ:ΠρΒ [ῸΓ ἃ πηογίδ] πδίυγε 
ἴο βιιςσοοα δὴ ἱπηηηογίαὶ οπ6. (Ἐοβοημ).) 

ΤΠ6 πογάβ ἔπειτα τὸ πνευμ. τσ μαναὰ θθθη ἀϊ9- 
Ῥεηδεὰ ψ ἢ ; Ρυΐ {ΠΟῪ ἀγὸ δαάδὰ ἴἰο ἀεϊεγιηΐηα τΠς6 
Β6η86 ὙΠ ργοδίογ σογίδιηἰγ. δὸ δἱ 44. ἐστι σῶμα 
ψυχικὸν, καὶ ἔστι σώμα πνευματικὸν. 

47. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοϊκός" ὁ δεύτερος----ἐξ 
οὐρανοῦ. Τ6 ἢγβὲ δηὰ {[Π6 βθδοοηα πιαῆ ἃγθ ἴδ 
Ροβαεὰ ἴο εδοΐ οἶδιϑῖ, 88 δἱ νϑῦ. 45., (Π6 βγβὶ δηὰ ἰδϑὶ 
Αἀδῃ ; δηά 88, ἴὴ {ἢ ἔογιηθγ σ886, {Π|᾿πῸ βϑϑδοοηά Αἀδπὶ 
15 (ἢ γιβί, 80 18 ἤθγα ἴῃς βθοοηᾶά τηδη (δι ἰϑαϑὲ 1ἢ6 
ΒΆΪΩΘ ΔΙΓΠυΘη(8 ἴῆδί ρον οὔθ ρῥγονβ ἰἢδ οἰδβογ); 
85 15 δΔοκπον]εαροά ὄν ὈΥ δοϊογ δηα Μογυβ, δοιὰ 
ΒΌ ΠΟΙ ΘΠΕΪΥ ργοῆα ἴο ἱπηπονδίίοηῃ ἢ οχροβίοη. Απὰ 
85 ἴΠ6 ΤΌΣΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, 37 δηὰ δεοοπά άαπι, ἅτα 
}Πυδίγαῖοὰ Ὁ υηθγουβ ΠΌΛΙ ηϊςαὶ οἰἰαιοΩ5 ἕο ὈῈ 
δ66ῇ ἰῇ δομορίίζ., 80 8180 δὰ ἴἴ 6 ργεβθηῖ. 16 53}4]] 
{Πογοίοσγα ἴδ Κα ἰἰ ἔοσ ργδηϊθά. 

Ι τηιυβὶ οὔϑογνθ, {πδὲ ἔΠογα 866 Π}8 ἰὼ Ὀ6 0 Γρᾶϑου 
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ἔοτ οἰηϊεάηρ Κύριος; 88 Δ ηγ (ΙΕ 8 ψοι]ά ἀο. 1 οδη- 
ποῖ, ΠΟ ΘΓ, Θηΐοῦ ἰηίο (ἢ 6 ΓΘΆΒΟῊ8 [ὉΓ δηά δραϊηδβί, 
ΓΘ ψογάϑ8 ἐξ οὐρανοῦ ΤΩΔΥ ΘΙ ΓΠ6Γ τοί ἰο ἴῃ ἢθᾶ- 

γΘΉΪΥ δηά ᾿νίηα οτγσίη οὐ ΟΠ γϑὲ (88 την δηοίοης 
8η4 τηοάϑγῃ (οιητηδηίδίοιβ υπάἀογβίδηα {ἢ 61}}, ΟΓ, ἃ 59 
οἴπογβ, Ὀοΐῃ δηοίθηϊς δηά τηοάδγῃ, ΒῈΡΡΟΒΘ, ἰο {ἢ6 
ΔρΡρθάγδῃςβ οἵ (γίβί ἔγοπι ἤθᾶνθη δ {6 ἰαϑδὲ ἄδγ. 
Βυῖ [Π6 ἔογῃηθι ορίπίοῃ 8668 ὈΥ (Ὧσ 1ῃ6 δεοίίοῦ 
ἔουπάρά, δηά 158 αὐὶν βυρροτγτίοἀ ὈγΥ Βρ. Βι]], ἴῃ ἢϊς 
ψυά. Εςςοϊ]. διῖΠο]. ὅ, ὅδ. ΤὨθορῆν] ψν6}} σϑιηδγκϑ, 
{παι ἰῃ6 ΑΡροβι]6α ἀθποῃηϊηδίθβ [Π6 ἤγδέ 8 ἐκ τοῦ 
χείρονος ; {Π|6 Β6σοῃύ, ἐκ τοῦ κρείττονος. 

48, 40. 1 ψουϊὰ Ρδγάρίιγαβα (ἢι18 : “4.8 (ν.48) (ἢ 6 
ΘαγὮΥ,, 8110 ἢ} 4180 ἃγα (1 οὐ σίη.) (ἢ086 {Π|4{ ΓΘ δαγίῃγ 
((. 6. {Π6 0 [να ἴη δῇ δῃϊπ|δὶ ὑοαν 88 ἢς 414) ; δηὰ (οὴ 
{πΠ6 οἰδϑῦ 84) 858 18 (ἢ6 βάν θη Υ, 80 816 4130 (ΠΥ 
(πὰῖ γα ([ο 06) ἤδανθηὶν (ἰ. 6. ἴο ἢανβα βῃϊηΐηρ δηά 
ἱπηπηογία] θ04168)." ΓΓῊ8 ΘΧροβί(οη 8 σοηῆγηγχοά Ὀγ 
η6 Οτδοκ Οομπμηρηίΐαίοτβ, δηκ, οὗὨ [(ῃ6 τηοάδγῃβ, ὈῪ 
ὙΒΙΟΥ δηὰ οἴμογμ. 

40. καὶ καθὼς ἐΦορέσαμεν τὴν εἰκόνα ---- ἐπουρανίου, 
“ Αῃά 88 ψθ ἴᾶνβ θογῃθ, δηά ἀο 68 (ἔογ ἐφορ. ἵγδῪ 
ΒίσηΥ θοΓἢ}) [ἢ οὐὖγ Ὀοα 68 [Π6 1πηᾶρ6, ΟΥ οἰ Ἰαγασίθγ 8- 
[108 οἵ [Π6 φαγί γ, (1π ἔγαι γ, δίῃ, βογγον,, δηά ἀθδί},) 
80 8[.4}} ψα Ὀθᾶγ (Π6 βίδιηρ οὗ 6 Ὠράνθη]υ, γθβϑϑι- 
᾽ς ΟἸγιδὲ 1 οὖν σου θα δηὰ ἱπηπηογίαὶ Εἰ ἈΠ168 
(ΡΒ11. 8, 21.), δῃὰ ἱΐνα ἴῃ 4}} ρυγγ,᾽ ἄς. 10 ἢδ8 
Βεβϑη πηαοῖ ςοηϊτονογίοα ψῃθίΠΕΓ φορέσομεν ΟΥ ᾧορέ- 
σωμεν Ὁ6 {Π6 γιὰ γοδάϊησ. ΤΠ6 ἐπέξο)" 15 βΒαρροτγίοά 
ὈΥ ὭδηΥ ΜϑΝ. δηὰ Ἑαΐίμθγβ, νῆο ψουἹὰ ἤδῆσθ ππᾶκα 
1Π6 βοηΐθηοθ ἢογίδίογσυ. Βαυῖΐ δὶ ψοιἹὰ Ὀ6 βοιῃθ- 
νυμδί Πάγβἢ ; γαί 1 ἀοιιδὲί ποί ἴπ6 Δροβῖΐβ ᾿ηϊθηάθὰ ἃ 
8ογ Οἵ Ἔχῃογίδιίίοῃ ὧψ Ἰηζεγοποθ ; ᾿ἰμουρἢ ἰδ ΠΠ 6 γα ]}Ὺ 
ΟὨΪγΥ ργϑάϊοιβ ἢ δὶ 6 (1. 6. 4}} ἐγὼ Οἠνβέϊαπ5, δασὺ 
85 6 Βῃου ἃ δίιηὴ δὲ θ6]ηρ) 884}} θ6. Πα Πιΐαγα 18 
ΒΌΡΡογίεα ὈΥ ρον Γ Ὦ} ΜΩ, δυϊπογν, δηα 185 οοη- 
Βγιηθα Ὀγ (ἢ σοπίοχί : [ὉΓ, 88 ΤΥ ΠΙΓΡῪ Οὔβοσνε8, ἔγοπι 
ψοΓ. 44. ἴο {Π6 ρτϑβθηΐ νϑῖβθ, ἴῇ6. Αροβίΐθ ρᾶ8865 οἢ 
ἤτοῖη ψῃδί χα τὐθγ6, ἴο ψῇδί νὰ δλαίέ δθ ; δῃα Πανίηρ 
8814, αδ ἐς ἐἦδθ ἠδαυοπέν, δμοΐ, αγό, 1. 6. ὁδαἰέ δὲ [τλογὸ 
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ΠΠΟΡΓΑΪῪ αγὸ ἐο δε. Ἑὰϊι.1, ἐλον ἐλαέ αγὸ ἀδξαυεπίν; 
ἢ6 ῥτονθβ {ἢ1|8, θθοϑιι86, ας 106 ἤαυε δογηξδ ἐΐε ἑπιαρὲ 
ΟΥ̓ ἐλε εαγίλῃν Αἀδτι, 80 σλαίί ιθὸ ὅξαν" ἐλδ ἕκεαϑε οἱ 
ἐλε ἀεαυεηΐν. 

Ιπάοοά, τῃ6 τοδάϊηρ φορέσωμεν 18 ΒΘυβοορί:]6 οὔ 
δΆ ΠῚ 86η86, ν]Ζ. ““ 6 μειδέ ὈδαΥ," 1. 6. ψ6 ἀγῷ ἔο ΌὈΘΆΙ, 
8.}8}} θθαγσ.0 ΤΠ6 ἴογοθ οἵ εἰκόνα ἰ8. ψγ6}}] ρμοϊ!πίρα ουΐ 
δηὰ 1Πυϑἰγαίοα Ὀγ Κυρκο, 88 υβ6α ΡγορεΓν οὗ βἰδίῃοϑ, 
Ῥίεἴαγαβ, οὐ οἵδ γ (ἢ! ηρ8 ἰὈγπιθα δοσ 8η διοξοίγρο, 
δηά νοῦ γοργόδεηΐ τἴ. (866 [15 Ἔχϑ 65, οἵ δ δ]. 
1..χ. ὌΝΟΥ ἢ88 δἀἀιιοοα βοπηθ αὐτο ι}5 
ἔτοιῃη Ῥμιΐο, ἤογα {πὲ Βρὶ Γι0.8] 6 Βρθδκβ οἡ {86 
Β8ΠΠ6 δ00]εοι ἢ {ἢ 6 Αροϑβί[6, δηὰ 10 ἰθγιηβ βίγΚ- 
ἸΏ οἰ. ΠΟ ἢδάὰ, πο ἀουδῖ, Ὀοττον δα {δα 
σΟΙΏΡΔΓίβοη ἴγοπι ἢ 5 615} πιϑβίογβ. ΕῸγ δοβμοοίίρ. 
ἢ28 δαἀυςοα ἴτοι! ἰῃ6 ΒδΌὈΙ 64] ὙΓΙΟΓΒ ΣΩΔΏΥ͂ Ρ85- 
ΒΆΡ68 ΠΟΠίδΙ ΠΙ ΠΡ ΝΘΓΥ͂ 5. ΠῚ} 8. ΟΠ 68. 

ὅθ. τοῦτο δὲ φημι, ὅτι σὰρξ---δύνανται. ΤΏυϑ ἔδτ (ἢς 
Αροϑβίῖὶα δὰ τδιιρῆϊ {παὶ 1 νγᾶ8 ροββιῦα ἴογ Οοά ἴο 
ξῖνο υ5 Ὀοα 65 ἀἰἔδτγοηΐ ἔγοῖ ΟὐΓ Ῥγθϑθηΐ ΟἿ65 ; ΠΟῪ 
6 ἴσδοῃθβ, (Π8ὲ 10 τηυϑῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪγ 6 τῃδὲ (ἢ 686 

8δ[.4}} Ὀ6 ἀἸ ἔδγθης ἤγουν ἴἢθ86. (Ἐοβθημ.) 
ΤὮα ἴογοα οἵ {πῸ ἔογηγιιία τοῦτο δὲ φημε 1 ἢδνα 

Ὀείογα Π]υδίγαιθά. Τῆδ Ὄχργαβδίοη σὰρξ καὶ αἷμα ἰ5 
ἀογινοα ἔγτοαι ἴΠ6 ΗΘ. Θ.ΤῚ Ὕ3, δὰ ἀδηοίθβ οἷ 
ΘΑΓΠΪγ, ἔγαὶ!, σοητπυ }!} γ οἰπδηρίηρ, δηαά πηογίδὶἘ 
ἔγαιηθβ. Τῆθ86 (Ἰξ 18 8814) οσαπηοΐ κληρονομῆσαι τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ὁπ ΨΟἢ ψοτ 8 [ 18 Ὡοΐ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ 
ἴο Γοῆηθ 80 πηυοΐ 858 ἀο ἴδε Εοτγοϊ χη (οτημπηθηΐξδίοζε. 
ΤΠ 86Ώ86 15 ΒΠΡΪΥ : ““ αἰίδίη ἴο, ΟΟΟυΡΥ, δ Θῃ]ΟΥ 
(μαι δίδίθ οὗ βρισγιίυδὶ Ὁ] β8θ 688 ἰδὰ ὕρ ἰῃ ἢδανθη 
ἴογ 1Π6 7υϑῖ, [πΠ8ὲ ΠΘΡΡΥ ρίαςδ (88 88γυ8 Μδοίῃ.) ψ ἢ οὶ 
ΟὨγϑῦ παι ροηΒ ἴο ῥγξερϑγα ίοσ [8 ρθορίβ.᾽" (Ζοῖ. 
14, 4.) ““ἴπ {δμαΐ ρίαςς (84.458 6) Ὀο4|65 οοπιροϑοὰ 
οὗ Ἠοδ δῃα Ὀ]οοά Ἑσδηηοὶ ᾿ἷνο, Ὀθοδι86, 85 15 5816 ἰῃ 
1Π6 σοΙΠΊΘΠΙΔΓΥ, 11 δῇογάβ ἢο ο᾿]δοίβ β8υϊ 6 ἜΠΟΣ 
ἴο {Π6 Β6Ώ868, ΟΓ ἴο [Π6 Δρραῖϊ[65 οὗ ἤοβῆϊγ Ὀοαγ." 
᾿δο Βοβθοηπι. : “" Θυυπὶ 8υ186π| σοηδίοϊ, ἰῃ ἢδο ἔφ ςὶ- 

“ Τμυδ ἹΒεοαοχεὶ εχρίαϊηδ }ϊ : θνητὴν φύσιν. 
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[δῖα Π}Π πὶ Ἰοσαπι ἔΌγα δ] θη 5 (1 Οογ. θ,18.) η0}]- 
Ἰυ τη δο Προ, ἀἰραγθη 18 οἰ015 ἀρίβθ, 811 πΔ ΡΓῸ- 
σγοαηάο βιροὶ! (Κα 20, δ4.) ἢος ο6ϑῖ, πἰἢ1]} 1416, 
4186 δϑὲ σογροῦὶϑ σᾶγῃοϑὶ δ σου ! Θηΐὶ οἱ δα δηϊ πη} 68, 
48 ἀϊσυπηίαγ δοίη 68 λοις : ΠΘΟΘββΆγο βοαυϊίυγ, οἱ 
1 ειι8 σάρκα καὶ αἷμα, Τ68 ὨΟΉ 86: Γ6ΓΏ88, 866 ἰηΐοΓ- 
ἴυΓ88, 66 5[η6 Δ[1Π|6 {18 ἀυγαίΓΆ8, ΘΧϑυΐᾶγα Ἰυῦθδί 
ἢος 5110 Γερο. ΘΓ ΔρΡ8 ὈῪ οὐ δύναται την 51Π|0}γ 
6 υπάογβίοοά “ἐξ 18 ᾿πηροβ510 16, ἰὴ {16 παΐαγα οὐ 
{Π1ηρ5, {πΠ8ΐ ἤ65].,᾽ ἄς. ὍΤῊΪ5 15. ἔαγίποῦ ὀχρ αἰηθά ἰῃ 
ἴΠ6 ψοτά8 ἕο] ον ηρ, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κλη- 
ρονομεῖ, (8 86η86 οἵἨἁ ψἤ]Οἢ πιᾶν θ6 ὑ68ὲ ἜΡΙΕΙΠΕΣ ΌὉΥ 
ΡΑΓΔΡὮΓΑΒΟ ; 1ἢ.8: “1 18 Ποΐ ΡοΟΒ581016, 1 5840, ἴογ 
1Π 0586 68} γ, σογγαρε!ο, δηα τηογίδ] [γαπΊ68, 0 ΘΏ]ΟΥ 
ἃ ἷδοο διιοα ἐὸν ᾿Πσογγαρι 0 8 δηα ᾿εμογίαὶ Ὀδῖηρ 8." 

δ1. ἰδοὺ, μυστήριον" ὑμῖν λέγω, ἃς. Τῇ βοορο οὗ 
{Π6 ΑΡοβί]8 ἢ (6886 ψνογήβ 18. ϑίδηρσ ν τηϊβυπᾶο- 
βίοοα ὈΥ την Γοοθηΐ (οιημηδηίδίοῦβ : ὮΙ Οἢ 15 1Π8 
[658 θβχουβδῦϊθ, βίης ἐλαέ δα Ὀ6αη ψ6}] ροϊπίρα οι 
Ὀγ ΟἸγυ8. δηά {Π6 Οὐεοκ (οιμτηθδηίδίοίβ, δηα 150 ὮὉΥ͂ 
ΟΟΓ ΘΑΥ]Π6Γ πχοάθιη [Πἰογργαίοθγβ, οβρθοῖδ! ]ν ΟΙῸ]]} 18. 
Ης οὔϑβογνοβ, {πὶ (ἢ 6 ψογάβ 8 τηθδῃξ ἴο ΘΠ σοι ΘΓ 
ἃ ἴδοιῖ οὐ]δοίίοη ; 4. α. ““ Π{1}18 οριπίοη, νης του 
ἤάνο 80 [2γ ἀοίρδηρα, 15 ἴο 6 δαιηϊίοθα, 1 ψ}}} θα 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ τῃδί 41} {Π6. ΓΔ} Βῃουϊα ἀΐθ, δηά ἸΑΥ 
ἄονῃ {Πᾶϊ ὈΟαῪ ΜὮ]Οἷ ΠΟΥ πον Ὀθᾶγ, 80 ἴῃδί {ἢ 6 γα 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ΡΪᾶσ6 ἴογ δῃοίμοσ. Βαΐ πον ἄθηγ [δ ποθ 
416 ἰο αἴθ, (Π6 Ὀοάϊ68 οὗ 41} ψ1}} ποῖ ΡῈ σπδηρθϑά. 
Ἐὸγ πον σδὴ {γ᾽ ρξ ΟἹ ἃ ΠΕ ὈΟΑΥ, 1.688, ὈΥ͂ 
ἄεδι!, {Π6Ὺ ἰᾶν ἄἀονῃ ἰῃαΐ ἴῃ Ψν Π]οἢ ΠΟΥ ΔΓΘ ὯΟΝ 
οἸοί θα ἢ Το ν]οἢ {Π6 ΑΡοβίίθ δῆβινογβ, “ (Πδὺ 41} 
ΨΨ}Π ποῖ 6, ἃπὰ γοῖ 41} ψ1}} Ὀ6 οσῃδηρεά, 1. 6. {Π 686 
σογΓΟΡ. 6 Ὀοά 168 ν1}} θ6 οἢδηρθα ἴῸΓγ ἱποογευρ 6 
ΟὨ68.᾽᾽ ὅο. ΤὨΏΘΟΡΗΥΙ. : οὐ πάντες μὲν, φησιν, ἀποθα- 

Ὁ 80 Μβ.κη.: “Α εμὶγῖι οἱοϊ μὰ νυ ἃ οοτγαρί0]6 Ὀοάγ, Πἰἰκ6 
ΟἿΣ ριεβαηῖ Ὀοαΐοβ, σδηηοῖ Θη]ΟΥ οὐεοῖθ {παῖ ἀγα ἱποουγαρί! 0 ]6. 
ΤΏΘΥ ἅγὰ ποῖ οϑρδῦϊε οὗ εηογίηρ τ[Π6 αἰνίπα νἱβίοῃ, ὩοΓ οὗ ρεσίοσμ- 
ἴηρ 1πΠ6 φχαϊθα ϑευνίσαβ, ΠΟΥ οἵ γε! ἰβῃΐηρ ἴΠ6 Ῥυγα ρ]θδϑυγθθ Ἡ ἰοὶ 
σοηϑίϊτις ἴῃς ρΙΟΓΥ δηὰ ζ6]Ἰοἰν οὗ (6 Κἰῃρύοπι οὗ ἀοα." 
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ἰδοὺ γὰρ λέγω τοι, ὅτι τινὲφ οὐ τεθνήξοσται, καὶ ὅ ἐς 
ἀρκεῖ αὐτοῖς τοῦτο πρὸς τὴν ἀνάστασιν ἐκείν», ἐὰν μὴ 

σὨδηρθ ἴῃ αιισϑίίοη. ΝΟΥ 1ἢ}18 ἐσᾶς ἃ πηιγϑῖθγυ, ἢανιηρ 
θδθη ΠΠογίο ὑηκηονΏ, ΟΓ ποΐ 85 γεῖ γεανοαϊοα. Τμ8 
ΨΌΓΑΒ ΠΊΔΥ ὕὉ6 Γοηάεογθά: ““ ΒοΠο], ἃ ηγδβίογυν (ο} 1 
γοι. 6 5|14}} ηοΐ (1 ἰ8 ἔγῃ8) αὐ ἄΐε, Ὀυϊ γεῖ (οη 
16 οἴδοῦ ἢδη4) ν6, ἱ. 6. δια) 48 ἅγα αἰϊνθ δἱ [6 [δϑὶ 
ἄδν, 8[)4}} (1. 6. πιαδέ) 4}1 θ6 ἐλαηρεά, 1. 6. Ρυΐ οχ 
τὰς ἸΠσογΓΙ ΡΟ Ϊ]6 δηὰ ρἰοτγίουβ ἔγαπιθ 10 ᾳασϑβίοη 
(Ὀείογθ ψ οδῆ δηΐοσ τῆ6 Κιηράουι οὗ πεανθηλ" 
ΤῊ6 Αροϑβί[6 ραν βρθδῖϑβ 'π ἴῃ ρείβοῃ οὗ [8οϑὲ 
ὙΠΟ 58}8}} 6 αἰϊνα δὲ (ἢ6 ἰαϑί ἀδγΥ. 

δῷ. ἐν ἀτόμω, ἐν ῥιπη---σάλειγγι. Τὰ Αροβες 
ἢον ἰηαἀἰςαῖ68 [ἢ6 τηοάα ἀπά ἀιιγατίου οὔ [μ15 οδηρο. 
ΤΠ δχργεββίοῃ ἐν ἀτόμω 861}. χρόνω, ἀπ ἐν ῥιπῇ 

ὀφθαλμοῦ ννοΓο, ἰΐ βεβιη8, δοϊῃν οὔ ἔῃδην ἑδτ Πἶαγ δη ὃγ- 
Ρογθο ςα] ἐχργοβϑίοῃβ ἀθηοίπρ ἴῃς βῃογίθβϑς σοῃςοῖν- 
δὺϊα (Ἰπ16. δὸ Τοοάογεοῖ : τὸ σύντομον τῆς ἀναστάσεως 
ἔδειξεν. Δηὰ ΤΠρορῆν! : οὕτω τα γέως ἔσται αὺς οὐδὲ 
ἐστιν εἰπεῖν. Οη τἢ6 ῥιπὴ ὀφθαλμουι. εῖ5. δρι}γ 
οἰΐο8 'Νγββθη. ῥικὴ δὲ ὀφθαλμοῦ ἐπίμυσις βλεφάρων ἐστι, 
καὶ τοιούτου ἐστι τάχους, αἷς οὐκ ἄν ἕτερον ὀξύτερον γέ- 
νοιτο. νείβ. ἢ88 δενογαὶ οἴὔμοσ οχδιῃρίθβ, θυ ὨῸΠΘ6 
ΜΠ (6 ὀφθαλμοῦ, Τῇ ΦΟΠ]ονηρ οἷορσαηΐ ρᾶβϑαρο 
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οὔ Ευτὶρ. Βαοςοῖ. 746. ν1}} ΒῈ ουπᾶ ποΐ ἱπᾶρροβίίδ : 
Θάσσον δὲ διεφοροῦντο σαρκὸς ἐνδυτὰ σὺ ξυνάψαις βλέ- 
Φαρα βασιλείοις κόραις. 

δῷ. ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι, “αἱ {Π6 βουηῃά οὗὨ [88 
ἰαδέ ἐγμηι." ἱ 

50 δἰ ηγοϑῖ 4}} [ῃ6 Τ απ β]αΐονβ τη ἄθρ, ΤῊ 8, πόούνενεσ, του] ὰ ἱτηρὶν 
{παῖ δουογαὶ [Γατηρεῖβ δἀ Ὀδθη Ὀείυγε δοιιηά δι : δηὰ {πὸ Οοιηηγεηϊδ- 
ἴΟΥΒ γε γ ἴο {6 ϑεῦεη ἐγμηιρεῖς βαϊὰ ἰὴ [π6 Ἐενοίαϊίοη ἴο Ὀ6 βουηάεοά, 
Βιυῖ ᾿ξ 15. ηοῖ τν6}} υάρεά το τερσυϊαῖα {Π6 β6ῆδε οἵ ἃ ρἰαϊ ἢ βγοβϑα ρ88- 
βᾶβε "ἴα τῇς ρῥγαδεηΐῖ, υυἱτ ἢ τἢδι ΟΥ̓ ΤΠ 6 δ Ὁ οἰ γ ππϑι ρῃογῖοαὶ δηὲ 
ΠΑ] ροοῖϊο Ιαηρύανα οὗ ἴῃς γδρὶ νἰϑίοη οἵα Ῥγορῃεῖ, Οἰδεῖβ δάνοχε 
ἴυ (ἢ6 5(ΟΓὙ]68 ἰὴ ἴα ἘΔΌ᾽η5,5 ΠΕ πηθηςίοη 8 τηϑά6 οὗ βδνθῃ 
ἐγυιηρεῖθ. Ὦγ. ΜδἊοκη, τη κα τἰπογὰ νν}}} 6 ἴννο ϑουηάβ οὗ [Π6 
ἴγυρ. Τῆς οἰγουτηδίλησεβ οὗ (ῃδὶ ἀννέι! μεγὶοὰ ἢδ νεηΐυγαβ τὸ ρμαζ 
ἄοννῃ ἰἢ ΟΥΘΡ 85 [ὉΪ ον : ““ Αἱ {πὸ ἀδδορωῖ οὗ ΟἸ εδῖ ἤτοι ἤδανθῃ, 
ἃ δτοδὶ ἠοΐβθ, οδ δὰ ἐδ ἐγεηιροὲ οὗ Οοά, 1 "1668. 4, 10., νν}}} θ6 
τηθς Ὁγ ἴῃ6 αἰἰοηπΐηρ; δηροῖβ, 88 ἴῃ 6 β'σῇδὶ ἔωυγ (ῃ6 υἰρμίθουβ ἴο 
σοη16 ἔογί( ἢ ἔγοτα 16 1 σῦανθβ. Απα (ἢ 8 ἤο186 Ὀεὶηρ᾽ τηδά6 αἴ Οἢγϑ 8 
ςοιῃτηδη, 1ἴ 18 ο81|16 ὦ ΌΥ ᾿ἰἰτηϑε} Ὁ ἢ 5 υοἷοο, Φοἢ, ὅ, 25. ΑΝΕΣ (Πα 
Τὶ Ὠΐδοιιβ ἀγα σαϊβοά, ἴῃς γυτηρεῖ 5}}8}} δουηὰ ἃ βεοοηὰ {πὸ ; οἱ 
νν]οἢ δοοουῃηῖ ᾿ΐ 18 ο4]16 ἤογα ἐδ ἰαδὲ ἐτωτπροὶ, ΑἸὰ νΝ ἢ] ᾽ΐϊ δοιιηάδ, 
1ῃ6 τ ρῃίθουβ τνῆο ἃΓα δἰΐνα οὐ 1.6 ϑαγῖἢ 58}4}} Ὀ6 οῃδηρβα,᾿ Βαυῖ 
1(Π6 ““ηοαὶ ποὶφθ᾽" οὔ ἐδθ ἐγιπιροὶὲ 90, Οοά, ταρῃκοηεὰ δῇ 1 7 688., 
ΤΩΔΥ ὃ6 (6 ΖφΖάνι6 ψἱ1} {1}|85ὅ. ΑἸὰ 1 (Πῖπκ {Πογα ἰδ η0 ρῥγοοῦ (Πδὶ 8ῖ. 
Ῥϑι, ΟΣ ΔΩῪ οὗ (ῃ6 βδογεά νσ:εσβ, τ Κα πηθηιίοη οὗὨ οσα [ἤδη ον ἐ 
Β0Θἢ, 

1 ργείεγ (ακίηρ ἐσχ-.» υὶτἢ αΐ., ἰὴ [ἢ 6 56ῆϑ88 ““ ηονϊ βϑΐπηο 1|10 ἀϊ6.᾿" 
Δηὰ δα ραγδρῆγαϑθβ ἴἢ|58: “6 ἴῃ πον βϑίιηο {Π|Ὁὺ αἷθ ἀδαεγὶς ταῦ Ὠεὶ 
ΟἸΔηρΡΌΓΕ 800 δίσηυμι Ψυάϊοὶ! ἰπδίδης 5. ἜΠουρὮ, ἱπάεες, ἐξ νου ]ά 
θὲ {πὸ ἰδϑῖ ἰσαπημεὶ (ον ἡμάξιπεπέ εουηάδεά ἰη (8 ννουϊὰ, Αμὰ 80 
ΟΙΕ]]. : “ οὐχ υἱτ᾿πλ0 ἀδηγα ἰειρογα ἴαῦα οχαυάϊείογ," 

δῷ. σαλπίσει γὰρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσοντα. ΤἢΘ 
(οτηπηδηϊδίουβ ἃγΓ6 ηοΐ Δργθθά οἡ ΨψἼδί ΠΟΙ] Δί να 18 
θγα οι ἴο Ὀ6 βρρ!|1ι6α. δοηηθ, 85 (βουϊηθη., ρτο- 
Ρο86 σάλπιγξ : οἴοῖβ ἄγγελος ; ἃ8 1 Τἢ688. 4, 16., 
ΟΓ Θεὸς ίτοιῃ Ζαοῆ. 9, 14., ψ ῃΙϊςσἢ σομηθ8 ἴο {Π6 88Π16 
{πῃηρ. Βιυΐ 1 ργείδσ, ψιῇ Ἐοβθηηλ., 0 ΒΌρΡΡοΒβ6 [ἴΐ 

ἘΞ 80 (489 οἰϊοά ὃγ ὙΚΥεῖ8.) Φοπαίῃαη ἕ, ίεὶ Ταγραῃ ἴῃ Εχ, 20, 18. 
(οΐι5 ρομυΐιι8 δυαϊεδδηΐς νοῦθαὶ τυὐδ, αιοηλοῦο γαϑυϑοϊίαγεῖ τοῦ» 
ιοθ. Οἰδιοῖἢ Β. ΑΚὶθα, ἢ. 17, 8. Οὐυοηιοῦο θευ5 5. Β. πγοτῖποδ ἴῃ 
δοουΐο ἔαΐαγο γοϑαβοϊϊαῖ ὁ Ὀοσεσηαγ, θεὰπι ᾶσηδαὶ τ Όδη, πι}}}6 
αἱηᾶβ, Ἰυχία υ]ηδῦη 1)εὶ, Ἰοηρϑη), πῃ πηδη πὴ ΒΓ ρι ΓΤ, Θϑιηαις 
Ἰηβαίΐδγι αι 6886, ο᾽υδαὰδ βοήν δὺ ηἃ οχίγεδῖα τυ παϊ δα 8]16- 
Τα δυάίζαγῃ τὶ. Ῥγίτηο βοῆο ἴοῖι5 πγυηάυδβ σου ονθ ιν. 56- 
δυπάο ρυϊνίϑ δεραγαυΐϊίαγ. Τεγῖῖο οβϑᾶ οοἰ ρεηῖυαν. Οὐδείο ΠΟ Ότα 
λμοδίθβοεηῖ. Ουἱηῖο οδρὶία ἱερεηίαν οσυΐο6. ϑοχίο δηϊωΐ οἱ δηΐ- 
Ὧμδ5 ἴῃ σογροτᾷ γε πσθηίαγ, ϑερίίηιο γενὶνδοοηῖ, εἰ δἰαδυπὶ νϑϑϊὶ, 
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Ρυΐ δὐβοϊυξοϊυ ; 88 βρωντᾷν δΔηά ὑΐειν, δηπ] οἴδογ βυοὶ 
πΟΓβ; Ἰδὲ 885 Ὑ6 Β8Υ: “7ὲ τῃυπάοΓγβ. ΤΠ ἰς 
ποί πεοδδϑαγῳ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ΔῃΥ͂ Ποπιίπδιναε. Τβουρὰ 
ἤθγο, 14 ροβοῃ δε βυρροβϑά, 1 τῦδὺ ΡῈ πα: δγεηιν 
οἰἼΠογ Οοά, ογ ἴα Ζονγά, οὐ οὔβ οἵ δ ἢοὶν Αηρεὶς, 
ΤὮο οι οἴ φυοδίίοη, Βούγονογ, 18, ν πδί 1668 15 (ὁ ὑξ 
ἑογτηθα οἵ {18 βουησϊηρ οἵ ἢ συ πιρ. [5 ἴξ ἴο θὲ 
οσοῃδίογοὰ (ν1{᾿ δοίης (οπηιηθηζαίοῦϑ "Ἀ ῬοΪΐε δηά 
τηοβί τοοθηϊ ΟΠ68,) Β᾽ ΠΠΡΙΥ πιείαρλογὶοὰ (6 »τγατερίϊε 
εἰ υοἰμηπίαίε (νι δέϊ 9 ὡωπιαίηϊν ποῖ. Π5 νου 
Ὀς ἰοο στοαί ἃ ᾿ἰθοσίγ. Απά γεῖ {π6 θ6ϑὲ (οιηπιεθη- 
ἰδίογβ (6}} τι18 {{πά{| {Π6Γ6 18 ἤθγα γείθγθηςσα ἴο ἴδε γε 
δηὰ ουίοπῃϑβ οὗ ἰῃο 268, 88 γ ἤηα ἴδηι τ ἴδ Οἱά 
Τοδίδιηθηξ ; δηοηςβ ψῃομ Ἰυσστηρηῖ5 Ψψογα Ποία, 
ἈΠ βοϊδηη πιοοίϊηρθ σοη"5η6 6 ὈΥ βουπηα οἴ {Γιτηροῖ. 
866 Οτοί., νος, δὰ ΟἸθαγυϑ". Αηά ᾿ηἀερὰ {ἰι 
86 οὔ {ἰἸὸ ἰγυτηροῖ ἴον βιιο ρυγροβϑοθ (Ἔβρθοῖδι νυ {με 
ΟἸγιρὶς ρᾶπ|65) Ἔχίθηάρα ἴο πες Οτοεῖκβ δηὰ ἔο- 
τηΔη8. Υοί 48 σάλπιγξ δΔηά σαλπκίϑφειν ᾶἄτγα οἴδη υβοΐ 
ἴῃ 1πΠ6 δογιρίυγαὶ δηὰ ἰΐ6 (Ἰδβϑϑιοςαὶ ψγιίογβ, οὐ ιῃς 
Ῥεαΐϊης οὕ ἰλωπάεν, 50 ᾽ἴἴ ΏΔΥ ἤογα Ὀ6 υῃάδεβίοοάα οὗ 
δοίη ΘΧχσοθα!ηρὴν νἱοϊοδηξ δηά ὑηυϑυ8] ογασὰ οὗ 
ἐλμπάεν, οΥ Ῥουμᾶρ8 οὗ {88 αἰοὐμέ γοαν ργοάδυςεα ὈΥ 
βυίογγδηθοιϑ σοηνιἰϑίοηβ, ἀνογγοὰ Ὀγ ἰγάνθ] !]α γβ (85 
Ηυμθοϊάϊ,) ἴο "6 ἃ ἰουάεγ ηοΐδο [ἤδη ἰδὲ ργοάιυςρά 
Ὀγ ἃ Ψῇοἷε ρᾶγκ οὐ γί Ποῦ. ὅ0 {Π6 νι ογάβ μετὰ σάλ- 
πιγγὸς φωνῆς" μεγάλης αἱ Μαῖίί. 24, 81. τἸηὰγ 6 υηάοΓ- 
βἰοοά. Απηά (ἢ15 (1 σοηςσεῖνθ) 15 ἀηἀουθίσαϊγ {Π6 5696 
ἰὼ Ηεῦτ. 192, 19. οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένα 
ὄρει, καὶ κεκαυμένω πυρὶ καὶ γνόφῳ, καὶ σκότω, καὶ θυέλλῃ, 
καὶ σάλπιγγος ἤχῳ. ἴῃ {118 86Π86 (1 ἢηά) ἰξ ἰ5 τ Κθὴ 
ὈΥ δοἢ]ουβ. ἴῃ 18 ἴκεχ., ὴΟ δά άυοθβ βανεγαὶ οἵδο 
δχδιρίοβ ἔγο ἴῃ6 ΟἹα Τεβιδιηθηί. ΤΠ αὐὑίι 
δΙΆ8ἢ Ψ|}}, 10 18 ργοῦφῦ!α, Ὀ6 τπ6 βρη Ὀγ ψῃῖοῖι (ἢ 6 
ΔΠΡΙΕΙΕΥ 011} 158ι16 8 ἤδί ἔος [Π6 ὁηά οἵ 8}} ᾿πιηρβ 
88 8ΟΙΘΙΏΪΥ 88, αἱ (ἢ6 Ὀορίπηίϊηρ, “ Ης βρακα {πὸ 

᾿ς « Αμὰ 80 ΤΠοορἢγ]. οα Μαῖί, 24, 31. εγὲ ἴδε ἰσχυροὶ '5 τοεη- 
τἰοπεὰ πρὸς ἔπλείονα κπληξιν, Βαϊ (8 ριοοεεάβ οὐ ἃ βοηγεν αὶ 
«ἀλησεγοῦδ ὨΓΙηΟὶΡ ΕΟ. 



᾽Σ 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ, ΘΗ͂ΔΡ, ΧΥ. 791] 

ὙΟΓΩ, ΔΠ4 {ΠΕ6Υ ᾿ΟΓΟ τη846 ; ἢ6 σοπηπιαπάαα, δηὰ 
ΠΟΥ Μογα ογεδίθα." ΕῸΓ, 88 ΤΒΘορῇΥυ]. οὔβογνεβ, 
ἡ σαλπὶγᾷ, οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸ κέλευσμα καὶ τὸ νεῦμα τοῦ 
Θεοῦ θελοῖ, τὸ διὰ πάντον φθάνον. 

ΤῊυΒ 1 18 Ὠοΐ ΠΟΟΘβΒΑΓΥ (0 βίῃ κΚ {Π18 ἰγοηθηάουβ 
8] ἀνία] οἰγουπηδίδηο6 ἘΠηἴΟ ΤΏ6ΓΘ τηθίδρῃοσ ; ΨὨϊοἢ 
18. ΘΔ Ὸ Οἱ Υ ἰο Ὀ6 ἀνοϊἀ δὰ 7". 

ὄῷ. καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἅ. ϑοτηθ τηοάθτῃ (οιη- 
ΤΩΘΌΔΙΟΓΒ 840 (δὶ (Π6 καὶ 88 [ἢ 6 β6η56 οὗὨ 5[αἐϊῃι. 
τ τί ϑγ βίρῃηιῆἝθβ ““ σπά ἤθη (ἰτατηρα αἰ 1γ). Ὄπ 
ἐξ οὔθ ἀθηοίθβϑ σἽϑίου υ Οὗ δοίΐοη. ὅ66 5. 88, 9. 
148, ὅ. ΨΦυσῃ 16, 14. Ψ2οἢ. ὅ, 20. (δθηδϑ. 1, 8. 
(ευθη. ψ6}} ἜὌχρίδιηβ, ἐγερθήσονται ἀναλλάγμενοι 
καὶ ἄφθαρτοι. 

Καὶ ἀλλαγησόμεθα. ῬὍΤἢα καὶ ΔΥ 6 τοηάογοά 
““8η4 ἐδοη." ἘΒγῪ {6 εσ6 {πΠ6 Οτοοῖς (οιηπηθδηίδίοῦϑ, 
8δη4 [Π6 ΘαΓΠΘΓ 84 τηογα Ἰυἀϊοίουβ πηοάδιἢ8 6 Γ- 
βίοοα “ψ͵ὖὸ ψὴο 8ἴῖ6 {ῃ6η αἰϊνβ." Εογ (86 Αροβιὶςᾳ 
ἤδθγα (88 οἴθῃ) υδ88 ἃ μετασχηματισμὸς, Δα δΒροαϊί8 

Ὁ Τὸ οἢ 1 νου ὰ δρΡΡΙῪ {6 δο]οίμη Ἰδηρθδρε οἵ δεν]. Ῥογο. 
401. Σάλπιγξ δ᾽ αὐτῇ πά»τ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν. 

Ὑ Αδα Βεσα 1 τυ ὃ6 ρεογοϊοα ἴο ἱηϊτοάιϊιοθ ἃ μεδβαρβθ ἔγομι ἃ 
ΒΓ ΠΊΟἢ Ὁ ΠΙΘᾺ 1 ργοδοἢεά, ἴδῃ γθᾶγϑ ἃρῸ, δἱ ἴῃ6 ΒΥΪΊΑΥΥ Υ ἰδιίδιίοη οὗ 
ἴἢε Ἰαῖα Βίδπορ οἵ Ῥείεγθοσοιρῆ, Ρ. 17 ἃ 18, ““γμεαῖ δυθ)θοῖ σα ὃ 
ΏΟΓΟ δνἣι] (ἤδη (Π6 ΟὨΔΩρΘ ὑυὨϊοἢ αὐναϊῖ υδ δὲ ἴῃ6 ἀαγ οἵ ὑπ6ρ- 
ἴηθπι ἡ Βυῖ δον ἀοεβ ἴΐ8 Αροϑβιὶα ἀθϑογίθα ἐξ ὃ “ ἴῃ ἃ πηοτηϑηῖ---ἰ ἢ 
16 {ΚΙ ΪῺρ; οὗἨ δῃ εγ6---ῖ (ἢ ἰΔ8[ (σα ρ "---ἴον ἴΠ6 (γυηρεῖ δλαὶΐ 
δοιμπι Γ᾽ ὮΘΓΕ, γοῦ ρεγοεῖνθ, [6 4 ἰαδέ ἐγιιπιρ᾽ ἰδ {πε ἰαδῖ δηὰ σγεαὲ 
εἰγοιηιδίαπος νος πα ἸηςΓοάμοεθ, δηὰ ὑροὴ ΜΠ οἢ αἰδο ἢ ἐνδίδίς ; 
“ ἴον τπΠ6 ἐγσυπιρεῖ,᾽ Πα δᾶγε, " δλαὶϊί εοικπά" 'ΓΠΕ Ἰεδιπεδὰ δηὰ (πὲ 
Ὁ]οαγηθα γϑδάσθγ, ἴΠ6 ροεῖ, δηὰ (ἢ6 ραϊηΐογ, δ [ἢ6 ἀδΔΥ οὗ "4 ρ;- 
τηθηΐ 18 ἴἢὴ6 6} 0)6οῖ, ἀγα διῖκα δίγσυςκΚ νυ ἢ {ΠῸ εἰγουϊηθίαηος οὗὨ (ἢς 
ἰαδὶ ἐγιπιρ ἀν θηϊρ; τηθη ἤγοτῃ [ἢ 8] υπηῦεσ οὗ ἀοαίϊ,, ἀπὰ δυγηλοη- 
ἴηρ; πϑτὰ ἴο {Π6 (γἰθιιηδ] οὔ (πεῖν Ὠδανεην Φαρα. [ἢ (ἢϊα ρογρδοῦδ 
ἱγπηδρΈγΥ, [6 Αροβί]α βθατηὴβ (ὁ ἤν δὰ ἰῃ νἱοῦν [Π6 ννῈ}}- πον 
0148: οἵ {π6 ᾿γυτηρεῖ ϑουηαΐηρ; (86 δίρπαὶ ἰο εἰατέ, Μ Ὠδη, δ (8 (ο- 
Στ Πδὴ ραπ)68, [Π6 οπαιϊοΐθ συβηθα ἱπημειαουϑὶγ ἔγοιῃ ἴΠ6 ὈΔΥΤΙΟΣ 
ἰονναγὰ τ ροδ]." ΑΒ δὴ ἰηβϑίδηοε οὔ (ἢϊ8,  ννουϊὰ δάάμος ἃ 
ῬδββαρῈ οὗ δ]ιηοδῖ ὉΠ ρΑΓΑ 6] ΘΔ ἴῃ ΒορΒ, Ε]δοῖ. 709. Στάντες 
δ᾽ ὅθ᾽ αὐτοὺς οἱ τεταγμένοι βραβεῖς Κλήροις ἔπηλαν, καὶ κατέστησαν 
δίφρονς, Χαλκῆς ὕπαρ σαλπιγγος ἧξαν. Απὰ (παῖ [χυταρείβ ΔΓ υδοά 
ΟἿ {Π6 ἴΏΟΓΘ εο]θηῃ τεϊϊσίομδ οσσββίοηϑ, ννὲ Βηά ἔγομη ΤὨυογα. 6, 82. 
τῇ μέν σαλπίγγι σιωπὴ ὑπεσημάνθη, εὐχὰς δὲ τὰς νομιξόμενας ὑπὸ 
κήρνκος ἐποιοῦντο. 

ΨγΟΙ,. ΥἹ- ΘΑ 
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ποῖ ἴῃ ἶ8 οη Ῥεγβοη, θυὲ ἰπ {Ποῖγβ. 5 (δ6ε δα ποία 
οὗ Οτοῖ. δηὰ Μδοκη.) Ἂ(ξευπιοη. δαάπιγαθυ οὗὐ- 
δοῖνεβ : Επὶ τούτων γὰρ οὐκ ἔσται ἔγερσις, τῶν μηδὲ 

ηθέντων, ἀλλὰ μόνον ἐναλλαγή, οἱ μὲν νεκροὶ οἱ προα- 
ἐς, ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, οἱ θὲ ϑῶντες τότε πῶς 

ἐγερθήσονται; μόνον ὡς ἐν ῥοκῆ ἀλλαγήσονται εἰς 
ἀθανασίαν. 

ὅ8. δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφϑαρείαν, 
Χο. [5 τιρῆυγ οὐδογνοὰ Ὁγ (Πευπιοη., ἐπ δὲ {{π658 
ΜΟΙὰδ ΔΓῸ πιοδηΐ ἴο οχρίδιη (Π6 πδίυγε οὗ ἔπε ἐν- 
αλλαγή, ΟΥ οἠαῆρε Ἰυδὶ Ὀδίοτγα πιεπιοπθά, νιΖ. ἐκ 
φθαρτοῦ εἰς ἀφθαρσίαν, καὶ ἐκ ὥνητου ἐς ἀθανασίαν. 
Ηες6 δηὲ {δ οὐδοῦ δηιίθης (οαιμπηοηίαϊοια 4}} τεραγὰ 
1Π6 τοῦτο (ὙΠ ἢ τ[ῃ6 πηοάθγῃ ἰγδηβίδίοσβ δηα (οπι- 
ΤηΘηΐδίογβ ονογίοοῖ) 85 βαἰα δεικτικῶς. Απᾶ νἤθη 
ὍΘ σοηποοί [ἢ 5 στ [Π6 ἡμεῖς Ἰυδῖ Ὀδίοτο, 1 π|]}} 
ΔΡΡΘΆΓ, {πᾶὶ (6 ΟτΓεεῖκ (οιηπιοηϊδίοῦβ (πὰ, οἵ {δε 
τηοάοτγηβ, Μδοκη.)} Βανα ἀοῃθ ψα]]} ἴῃ ὑπ τβέβ ἀὴρ 
16 ἰδεῖ ψογάβ οἵ ἴἤοβε ψψ)ο 8δ[)}} 06 αἷϊνο δὲ {ἰπ [53εἰ 
δι [Ὁ] ἰτυπηροῖϊϊηρ. οβοηηι). δηὰ οἵμογ (οιηπιορη- 
ἰδίογβ γοΐογ (ἤθπὶ ἴὸ (Π6 δ. νῈγβθ, 88 [ἢ [18 ὝΤεγα ἃ 
γεροέϊέϊοπ οὗ “αὶ ν88 ἴπετὰ δαϊά : δηὰ βυσἢ τν85 ἴογ- 
ΤΩΘΤΙΥ ΠΥ ΟΥ̓ Ορ᾿ηΐοη, ἀηὰ ἴ σοῃβίἀογθά νϑγ. 561, δηά 
δῷ. ἃ8 ρδγθῃί ποῖος. Βυϊΐϊ 1 πον 866 ἰἢδι {πᾶ ρΡο5:- 
(ἸΟΏ 18 ἈΠΙΘΏΔΌΪΕ. 

ΤΙιο τάφο ἐνδύσασθαι ὯΔ8 (1 {Π1|0Κ) Ὀδδῃ υη- 
ὙΨΔΓΓΔΏΓΔΟΌΪΥ οι ρ]ογοὰ ὉΥ 4}} (ἢ6 δητίθης δηά ϑβοῦιθ 
τηοάοεε (ὑομηπιδηϊδίοῦγβ ἴο σουπίοηδηςα ἴδ 6 ποίο, 
{παῖ οὖ Θογγυρ. 0 }]6 ΒΟΟΥῪ 5ι8}} ἤδνθ δὴ ἱποογγερεδὶο 

5 (οπεϊδενλίης ἴῃς δεᾳυξηςον οὗ (ἢ ΐ5 ματισμὸς (Ὁ ἢ 
ον κὐθῥααον ἐπέ Ὀγ οὐκ πη 81. Ῥαυϊ, Ἵ (Νὶ δ τὰ εἰρδῖ ἴα 
Ὡοῖ δάἀπιϊττίηρ [ἢ ἱπίεγεηςοθ, 50 οἴἴδῃ ἀσγδαννῃ ἔγου ἤδῆςσθ, (διμὰ υἢ- 
ὙΥΑΓΪΥ οΟη Ὀγ Οτοῖ. δῃὰ Βοβϑπη,.), [δαὶ [ς Αροβέὶε Ὄχρεοιοὰ 
ἢο δῃουϊά }ἶνε ι}}} Οτἶδῖ ἀρμεατεὰ ἴον ) (. 

{ Ηἰν νογάβ δὲ ἴδε: “Ἴδα σσῃίδους ἘΠ Ὸ δγὰ αἰϊντα δἱ τὰκ 
οοπλίης οἵ (Ὠγϑί, ἐπδἰεδὰ οὗἉ ἀγὶπρ δὰ σἰβίπρ' δραί ἢ ἱπησγοσίαὶ, Ἂἰδ], 
ὉΥ ἰν6 μόνγογ οὗ Ὁ γὶδῖ, πανὸ {Ποῦ οογγυμίιΐ ]ς πχογία! Ὀοαΐε9 οςπμδηρεά 
ἴῃ ἃ πιοπιεηΐ, ἱπίο ἱποουτιριθ!6 ἰπαηοτῖδὶ Ὀοάΐϊεβ, δὰ ὉΥ ἰμαὶ 
Σηδδῃ8 ὑε διίοα ον ἱππεγπίηρ {86 Κίπράοπι οὗ Οοά, ἐαυδ}ν σι 
1ῃοϑα ΠΟ ἈΓῈ γα ϑοὰ ἤοιῃ ἴῃ ὀδοΐ Ἰηοογγυμι ες." 



1 σΟΒΙΝΤΗΙΑΝ8, ΟΗΑΡ. Χνν φᾷ 

βοάν ρυΐ ονοῦ ἰδ ἴοσ ἃ οονογίηρ; ψβϊοῖ 1 {ΠῚ (88 
Μδοκη. οὔβογνθ8) ψου]ὰ 6 ἱποοηρτυουβ. Ηονονοσ, 
ΟἿ 80 τηγϑίογίουβ ἃ βι:0)]εςἱ 1 ἀ6βῖγθ. ἴο ργοποιησθ 0 
σογίδιῃ Ορ ἢ οη, 5Ϊῆὴ 66 ΠῸ σογίδι ΠΥ σδὴ 6 δἰίαϊ θά. 
Ἐνδι πιαν Ὀ6 ἰαΚθοη “ οἴἶδη) ἴῃ ἃ ἥι|ριωγαΐϊυο 8686, ἴον 
ἐπυδδί, σΟΉ 76." οΉ, δεδίοιυ, οὗ ΨΠϊοῆ Κτγαυβα δ άιοθβ 
ΘΧΔΙΊΡΙ68 ἔσομι «0Ὁ. 8, 22. 29,14. 76, 41, 9. δηά 
Ηοα. 1]. 8. 149. ᾽Ὦ μοὶ, ἀναιδείην ἐπὶ εἴμενη, δες. 

ὅφ. 794τὰ ΔΌΒο] υἱδπΠὶ 8118 ΠΕ ΠΊΘΓΙ8. ΟἸΠ]Ρ0.8 ρογίδο- 
ἰδηαι!6 ΓΘΒγγοοιΙοηθπὶ ἰδ 185811|8 ἴδοϊθ ἀδρίηρὶί: 
δ᾽ αυδηἋο0 ΠΠΊνΘΓβι ΠῚ ρΘηϊ18 Βυϊηδηιϊτ ΓΘΒίΔΙΓΑ[ΏΠῚ, 
Δ Ὁ Οπηϊ ρογίοσυϊο οἵ πηϑίιι ποῦ 18 ΠΠθογαῖιπ), Πδ ΓΔ ΠῚ 
᾿πτοΓί 6 βου πδιηᾳυθ σοηβεουΐαη [ὈδΓΙΕ ; ἰὰπὶ 
ἀδιησ) ρῥ]οηυπ) οχϊϊαπιλ δαροῦιέ 1ἃΔ οτγαου πὶ 
εβδιξ 25, 8. (Κτδϑιιβ6.) 

Τότε γενήσεται ὃ λόγος ὃ γεγραμμένος, ὅζο. “ὁ (ἤδη 
5}}8}} θ6 {01} δοσοιρ! ϑηθα [Π6 ψογάβ8 οὔ [ἢ 6 ργορῆδς 
οὗ 18. 25, ὃ., ὅτε. ἴῃ (18 φυοίϊδιίου, ν᾽ ΒΙσἢ ἀρτθο8 νἱί 
ὙΠοοάοίϊο, ἐπουρ πού ψ ἢ τ(Π6 δερί, (αηα θοίὴ αἰ δ γα 
πρὶ ἔγοπι (ἢ6 Ηδῦταν) [Π6 ψοΓαάβ εἰς νῖκος ἢανΘ οδυβοά 
Ὧο |||6 ρευρίοχιγυ. ὙΤΠΘΥ ΔΏΒΨΟΓ (0 ΤΣ) ). ΑΙ] τΠ6 
Οτεοκ (ὐομπηπιοηίδίογβ οχρίδη {Π6 εἰἣς νῖκος ὈῪ εἰς 
τέλος, 1. 6. εἰς τὴν αἰῶνα. Απὰ {Ππ18 δην τηοάοσγη 
(ὐοτοτηδηίδίοιβ, ἃ8 τοί, Ηδιηπ.., ΒΙδυ, Ργ]ο, 
Ἐοβοϑημ)., Κτδυβθ, δηὰ δοῆϊουβϑ. Δηα {ἢ18 86η86 18 
τοαυθης ἴπ {6 δορί. (δὲθ ὅ.ἢ]. 16χ.) ὙΥυὔεῖ 186 
σοιμμηοη δι η!Ἠοδίοη οἵ νῖκος ΠΔΥῪ 6 6414}}γ Μ}6}} 
τοδί ηἰαϊ η6 4, δηά 15 θαυ αν δηά 588. ςςΟΥ]}Ὺ ν]η- 
ἀιοδίθα Ὀγ Βρ. Μαγβῇ οἡ Μιίςοδδοὶ, Τ᾿ 1. ῥ. 127, ἴο 
ηοβ6 δάμη γα] ποίθ 1 τηυδῖ τοί {(Π6 τγϑϑάθγ. 
ΤὮδ ᾿οαγηθα Ργοϊδίθ 85 σοι ρ οί ργονθὰ (δαΐ εἰς 
τέλος ΤΏΔΥ ἤδΓΘ δ6 ΝΘΙῪ ὙΜῈ]] γθηἀογοά εὐἱέλ ἐγιηπρῆ, 
υἱοίογϊομείψν. Αηὰ (Π6 ΝΘΓῪ βδη6 86η86 ἴ νου]ά 
ΔΡΡΙΪΥ ἴο [{ δἵ ἃ ἀΠσυ]ν ραββαρα οὗ Μαῖίί. 12, 28. 

ΑἸἶοτ 4}}, [ἴ 18 ἃ τηδίζοσ οὗ Π{{|Ὶ6 σοηβοαυθησα τοὐϊοἢὺ 
86η86 θ6 δΔήἥορίοα ; 5ϊης6 δοέξἠ οοπι6 ἐο ἐἢθ δαηιθ ἐῤῖηρ; 
88 δ48 Ὀδοη βἰιονῃ ὈΥ Οἴε]}]. ψ ἤοβθ ποΐθ σοηϊδίη8 
[ἤογ6 νϑ Δ 0 ]6 πηαιίογ {Π8η 1 ἤανα ἔουηά 1η 4}} {π6 
οἴποῦ τηοάθγῃ οοπιπιδηίδίοιθϑΌ Ηδ [88 ἤδγθ πηοϑὲ 

84.492 

«-- 



7424 1 ΘΟΆΙΝΤΗΙΑΝδ, ΓΠΉΑΡ. ΧΥ΄. 

ΒΟ 658} τοςοης]οἀ τῃς τον οὗ (πΠ6 Ῥγορβξιεί διὰ 
οἴ 6 Αροβι!6." 

ΒΤ. ἱπάσδεὰ ἃ τηοΐεὶ 0 Γ δηποίδιϊοη οὐ οὐυοῖ ρϑϑδδρε οὗ (δὸ 
Νεῦνν Τεβίδιηθωϊ τσ ίεῦϑ ἃ8 ΔῈ αυοίδιίοηϑ ἔγοι, οἵ δ᾽ ᾿δἱοτδ ἴο, ἴῃ 
ΟἹ Τεριαπιοῖ, βηὰ δῈ δυοῖν 1 88}81} (τπουρῇ 1 θὲ Ἰοπ 5) ΙΔῪ 1 δείοτε 
ΓΩΥ ΤΓεδάθγα. “ “ῥεογρεῖξ, νεὶ ρεταϊαϊ, ἰπῖς ρὲ, Ῥδοτησυβ, »εοτίεαι ἰὰ 
Φοιιμέίετπιι ι αυοὰ ἢ)ο Βδῦθειηιδ, αὐεογρία ἐεἰ τπαοτα ἐπ υἱείοτίαμι. 
ϑεηβυδ μἰδηὲ ἰήει εοἱ. Ὑεγῦδ ρεορῃεῖδ δυηῖ εδι οἴωγα. [ἃ εοἷπὸ 
δἰ δὶ νοϊυηῖ, θευη) ἃ δὐϑοὶ ἰυγιιτ τηογίοι, υἱ ἱῃ δεσωμριϊοτ σι π0]- 
Ἰυπι δια ρ ΐιδ Ἰοοῃ ἱἢ δὺο ρορυΐο, ὲ ουὐυδ [εἰϊεἰϊαῖε 161 νδιεὶ- 
Ὡδίυγ ῥγορδεία, εἱϊ παῦϑϊυγα, ἰὰ φυοὰ ποὺ αἰϊιοῦ δεῖ δῖ νἱ ἀϊτίπς 
δορί οηιΐ βεγὶ ροῖοεί, φυὰπ) ἠοδΐδ ἱπιῃιοτίδιθυς εθξεί8. Νδπ ὦ 
Ὧ06 Ὠδίυγὰ Ἰολιηογία!εα δὸ ἱμοοιτυρι υἱδεϑ ποῦ βεγείϑιδθ, Βδοδδιθ 
οδδεί, ἢευπ) ρΡεγρεῖυλ οἰησυϊατίαυς οὐΓγλ δἰηριίογυαη Βάοξίυπι νἱΐδηι 
8. ΠΟΓΡΟΓᾺ (ἰετγὶ ϑυθγϑιιδ γε οἴωησθ, 40 νἱΐδιη Ὡοδὲ5 Ἵσγίρεσε ροϑ- 
δεηῖ. Αἰᾳυὶ Ἰοηρὲ Ὦει δδρίδηι5 ΘΟὨνΘΏ ΕΠ} 1.8 οοῖ, οἴ, 5ὲ ΠΟ] ποε 
ἴῃ τοἴογηι πη ΠΟΥ, δεῖημοὶ 06 παδίυγα ἱπηηογίδ 5 εἰδοῖϊαῖ, σθδο πὶ 
οὐ υδηχοάϊ δυοίηἰδιίοδς εἰ μεγρεΐυδ, υἱ ἰΐϊα ἀΐςαπι, νἱῖδα Ὡοεῖσχα «- 
ἰοὐϊδ δῖ οριυϑ. 
Νοῦ εεἰ αὐἰάετ Ὠοραράυτη, [δες ἰρεα ργορμείδβ νοσὺδ δ᾽ ἵττ μα] 

86 δΌΏ), Θοα0 6 ηυκτῃ ἐχροδιυΐη)ιδ, ἱπ) ἰοτειι, φυοαι ᾿ἰἰ στα επὲ 
ϑόοδγα βοϊεηϊ : δοὰ δδογϑ [6 γὯὲ ΠΟΥΪ ἰωυάετγὶβ πιγοι στ Ὑδιεϊπίογαιη 
δεηδυ) εἴ ἠυοϊδυϊη, ΠΟ οογίοοπι ; οογρῦδ ᾿ροΌϊΩ Ὡοδ ὈΠΊΘΓΔΩ;, 
δρεοίαγο δοίδηί, Εἰ "ὶς ᾳυϊάδιν νεγῦα 'ραα δάδο δυῶϊ ῬγξηδηῦΣ, 
αὐ ργορσὶδ χηγδίΐοο ἰδηϊυτ βεηϑυὶ σοηνδηϊδηῖ; ἱπηρεοργὶδ ἴδηι 
ἐμεσαὶ, Νοαιυς δηπΏ ΘεΙΏρΕΓ τηγοίίου δριιγαῖις εδὶ, Πίοσδῆθ ῥτὸ- 
Ρτίυδ, εἰ δ ουμῃὶ ἰγορὸ ϑαιγοῖυ8; δεὰ ϑίδβῥμβο Ἷοηί; ἰάὰ αὐυοά πΠοδ 
μδυςΐδ δογὶρίυγαο Ἰοοΐδ οαἰδηαϊ ροδϑεῖ, δὶ δἂ γε ἤυῆς Ορι!δ εϑδεοξζ. δϑεὰ 
δ᾽ ̓'υὰ ηυῆης δρίηυ8. 

1 Διογα] δ θογυπ νοῦ Ὀογιι δοηβι8 ᾿ς οδί, αυδὰ Πεῦβ εἴ ἴδ οὔ:- 
ἰοὰϊιυγαβ ρορυϊυπι δυυτζα, οἱ πΠΟῸ δορὶ πα, ἰάφυς 'π θεισιριςο ΓπΌ 5: 
1ΏΟΡ νἱοἰεηΐδ ἰῃ 1}}|0 ρτδδυεῖυσ, φυετηραπιοάϊπι δηίεα ρτϑϑαδίδ ἴω 
“δι. Μοι εηἷπὶ τἱο]θηΐδ ἰηζοζγάιϊι) βοἷὰ κατ᾽ ἐξοχὴν τηογίϊδ ποειῖης 
πιο! ἐίυγ, ουὐυδ γεὶ ἐχορίαλ δαῦεδ εἴδη Αρος. 6. 8. εἴ 18,8; 
υἱ 4118 ἰδοθδηγυδ ἰσοδ ἰὼ αυϊθυ5 8]1 4018 τηογί 9 6880 γεὺ5 ἀϊεϊίατγ. Υἱὸς 
ἰηἴογ αἱ Μεῖί. 10, 4]. εἰ 15, 4, 20, 18. εἰ 46, 66. ]άδῆϊ τορεσίεξ 
δῖερε ἰῃ γεϊογὶ ἔσθόδσε : ἰάδιν ἰῃ οοτητρυηὶ ἰοηιυεϊ υδι. ἐγεφυεητβεῖ- 
ΤΆ Λ) εδῖ. Ηἰς ϑδεῆβυ δεῖ νεϊυτἱ ὑπλῦγα φυεοάδο εἰ ἀεἰϊηεδίϊο 1}}} 19 ρεῖ- 
ἔκοι: ᾳυδτ ραυΐο δηΐς ἀδοϊγανίηι3. 

16 δυίΐει δρυὰ Ῥδυϊυπ) ἢΐ8 ἐχρουϊτν νοῦ !8: αὐθογρία δεῖ πεοτὶ 
ἐπ οἰοίογίαια. Ῥγίδηυτα αυοά - δρυὰ ρτγορπεῖαπι δεῖν ὑγοροιϊοτ, 
Ὡἱ ἱρδα δρϑηϊθ μοσϑόῦδ ἱπαϊοεῖυρ, ἰδηφυδιίῃ ἀτὸ κοινοῦ τερεϊεθοδ; 
4 ι)ς ραϑεϊνὸ, ἀρεη(18 ρεϊϑθοηὰ δι ρργοβδὰ, αἰοϊίυγ, αὐδογρία εεί. ϑεὰ 
ἰηίε 8 ἔδοὶϊὰὲ ἰη 6} οὶ ροίδβὶ, ἃ φιοὸ ἀεθεαὶ 118 τηογβ δΌδοσγθεσὶ, 98εὰ 
Ῥεοηΐϊυβ ἀεϊετ. Ουοηΐδπι επΐ}", ηἰδὶ 8 Ὦδο ὃ είηάε φυοὰ ἢὶς ἀϊοῖ- 
ἴων, ἐξ οἱεέογίαια, ὁ ἰδὲ δδὶ ἐπ μογρείμωνε, δεὰ ἐπ αέετημσι, ἰὐαυι 
Ριορίεγεδ, αυοὰ νοχ ποζαὴ δὺ 6δὸ ἀεροεηάδιὶ νεγῦο, φυοὰ νἱηοεῖε 
ϑἰρπίθοδλί. ὕδηάε νεΐετεϑ ἱηίογργεῖθδ ΠΟ δοπμεὶ ᾿άδῃ) Ὠοξθῃ εὔηὶ 
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δδ. ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον---νῖκοο; ΤῊΗΘ ψοτγάβ 
ὮδΓΘ σίβ6 ἀθόονθ {(Π6 ρ͵δ! πη ἀπ βἰρ]6 ἰδηρυδρα οὐ δἢ 
ΘΡΙ5116, δηὰ γϑβϑθ]δ δὴ ἤγιθη, ἰηίο ψὩΟἢ {(Π6 
ΑΡοϑβί!6 Ῥγθακβ ουῖ, Π]16ὰ ψ ἢ δὴ ἰηνασὰ ἐδεϊηρ οὗ 
Βοδία46, 8η4, 88. 10 Ψ6Γγο, { ρΐηρ δὲ [μ6 υαἵΐος 
ΒΟ οη οὗἩἨ ἀδδίῃ. (Κτγαυβθ.) ὅο ΤΠθορῆγ}. Απὰ 
ἴἢιι5 Τοοάογοῖ : οἱόνει παιανίϑων κατὰ τῶν πολεμίων 
τὴν προψητικήν εἶπεν ὥδην. Αηά 4130 (Πεουμπηεη. 

ΤΠη6 ψοτάβ οὗ (6 Αροβι]θ ἃγθ, δοοογάϊηφ ἴο {Π6 
Ορἰηΐοη οὗ 411 {Π6 δησϊθηΐ δῃὰ πγοϑί πηοάδγῃ (οιῃ- 
τηθηίΐδίογβ, ἰάΚοη ἔγοιῃ Ηοϑβ. 18, 14. δερῖ., ψ Πἢ 806 
Βσἤς αἰϊονδίίοη, ργοσθοάϊηρ (45 Βοβϑηῖη. {Π1}Κ8) 
ἔγουμ {Π|6 οἰηρ’ πηαεπηογθγ. Απά 6 {ΠῚ 8 {πδὲ (ἢ 6 
ὼ τοδα ΓΝ [ῸΓ ὙΠΝ. 

ΔΗΥ͂ Τοσοηΐ (ὐοπηπηοηίδίοτθ, ΠΟ ΝΟ , ἃ8 Ὠοαάν., 
Κτδυβ6, 8δη4 76ἢπο, ἄδην (αὶ (ἢ6 ψον8 ἃγὰ ἰδκϑθη 
ἴτοπι {Π6 Ῥηορὴἠεέ ; δηά Κταυϑα {πη Κ8 {Π6 (οπηηθη- 
ἰδίοιβ ἤδΥθ τηοϑὲ 0 ΠΟ ΘββὉ}]Ὺ ἸΔουΓαα [6 ᾿ΓΟνΘ 
{Π81 ροϊηῖ. Ηβ ροβϑίθ]ν δά ποίΐ γοδὰ [π6 δ]8 δηπο- 
ἰαἰοη οὗ (γα 8, ψΒο (1 {ΠῚ 00} πᾶ5 δπεγοὶυ ργουθά 
{Π6 ῥΡοϊηΐ ἴῃ ιιοϑέίοῃ.. 
Οπ {86 τροτί οὗ Ηδάεβ, ϑ᾽]διἷθ τοίθσβ (0 Βρ. 

Ῥρδύβοῃ οὗ ἐῆ6 Ογοοὰ Ατσί. ὅ., 8η4 Βαγγον οῃῃ [ἢ8 
ΒΔ[16, 89 8|50 Ατγοπθίβῃορ Μαρδα οἡ (6 ψογὰ “ἼΝῶ 
ΠΙυβίν. Νο. 41. 1 ἢδνο τηγϑβο {τοδί θα προὴ {86 5Ὁ- 
δεῖ δἱ ἰαγρθ οἡ ἴθ (ἀοβρϑὶβ. [1ἰ 18 ορϑογνεά Ὁ 
ΤὨΘοΡἢγ!., (Πα (6 αἰβδγθηοθ θοΐίνθεη ἅδης δηά 
θάνατος 15, (ῃαί (ἢ6 [ὈτΘΓ Πο] 8 δϑί (6 βΒο0} }9, {Π8 
Ἰαίίον, (6 Ὀοά᾽68 ΟὨΪΥ οὗ ἤθη, {μοῖγ βουΐἷβ Ὀδίῃρ ἰπ- 
ΤηΟΓΙΔ]. 
ΟἿ [Π8 Δ] βίο ἰῃ κέντρον, (ΟἸητηδηἰδίοῦβ ἃΓῸ Ὡοξ 
δρτοθά. δοπηα {Π1}Κ Ὁ οὴς ἀογινοά ἔγοτη ὀμηέίηρ. 
Οὐμογθ {πίη Κ (Π ΘΓ 18 τοίθγθησθ ἴο {πΠ6 ποϊοησ οὗ (Πὲ 

εδήεαι ματιϊου]ὰ ρεῦῆχο γεἀαϊάαγιῃί εἰς νῖκος, ἴῃ νυἱοϊοτγίδῃι, αἱ Πὶς 
οι δῖ. ας 4 βδιῃ. 4, 26. Ζο" 86, 7. Ψεζγει. 8, νοῦ, 5., οἵ 
Αἰ1, Βιρηϊδοαῖ δυΐοθπλ ἤμδο Ῥαγίϊου α [8 γοἀαϊῖα, 16 πηοτγίθιῃ δὺ- 
ΒΌτηϊυΠ, ἰσὶ, αἴ ροηϊυ5 νἱποδίυΓ, οἵ πι}}185 ρσγουϑυβ 6}08 τοϑηθδηῖ 
ν695. Οὐυξ δεηϊδηζίᾷ οΘοηνδηΐϊ οὐχ Ἠθῦγεδοο. ΝΔΙῺ 8ὶ (ἃ ΠΟΙ ἃ» 
δογῦεσὶ ἀοδαεῖ, ἴῃ δοίεγμυπι ἀεϊοηάδ εὔῖΐ : 4} 186 ἴρϑα ροίι.ι8 νἱ οἰ ΟΥἾΔ 
ἰδηάδπι οὐκ ποῦ, ποι ταϊο δαΐοιη δροβίο!ἱ ορτείὰ οοηνθηῖ,," 
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26 ν͵, πο τοργοβοηϊοά ἰῃς βηρεὶῖ οὗὨἩ ἀθδίῃ νψἹἢ 2 
υρὶοὰ ἀατί, οὐ δρθᾶγ Βιιΐ το {π185 ἔγδιϑε οὗ- 
)6ςῖδ, [πδι {86 δδογεὰ πγίΐογβ γεργεβεηΐ {π6 ἡ βίγογίηρ 
δηρεὶ ψ 1 ἃ σιρογά ; 881 Ῥατγαὶ. 41, 15 ἃς 16., ὕϑσειῃ. 
8. Φ4., δηὰ {᾿δὶ κέντρον 15 ὨΟΡΟΙ δορὰ ἴο ἀδσηοίε ἃ 
ειρογά, Ὀυΐ ΟἾΪΥ 4 σοαά, αἰιἢ ψ Ὡς ἰο ἄγῖνεα σδϊο 
(πὰ ψ ἢ ἢ βοηδα ϑοδοοῖίᾳ., δοϑυγαά Υ ΘὨΟΌΡΉ, ἰακει 
(6 ψογὰ ἢδζγα) ; 88 γον. 46, 8. ἀεὶ 88, 96 Αοεῖς 
9,6. Τῇαο κέντρον, Πονανοῦ, 85 ὈΓΟΡΟΓΙΥ 1566 οἵ 
1}}6 Βρ6δγ οὔ ἀδγῖ, ἢ ἢ νουὰ νου π 6}} οογγεβροπά 
ἴο {6 τερτεδθηϊδιϊ οῦβ οἱ εἰθαῖ δ ὈγῚ ὭΔΠΥ ροείβ, δη- 
εἰδηὶ δηὰ πποάδγῃ. 

Βυῖ {πὸ Οτεοοῖς Οομπῃηπιοπίδιοτβ πανὰ (1 {Π1ηΚ) θεοὶ 
ἀϊδοογηδὰ 1Π6 ἔογες οὗ {Π6 τηρίδρδογ, πο 56 Π}5 ἴ0 
06 ἀεογινοά ἔτοπι {πὸ φέἐπρ ὁ. ἐεγρεηΐς, βοογρί οὔβ, οἵ 
ΟἾποΓ ΨΘΠΟΠΊΟΙΒ πηοηδῖοῖδΌ 80 ΤΠοορῆγ]. οὐ ἴδε 
ποχὶ ψογάβ, τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἴα, το- 
Π8ΓΚ5: Δι’ αὐτῆς γὰρ ἴσχυεν, ὅπλω τινὶ καὶ κέντρω 
ταύτη χρώμενος. ᾿Ὥσπερ γὰρ ὃ σκορκίος αὐτὸς μὲν ἐστι 
δωύφίον τι μικρὸν, ἐν δὲ τῷ κέντρῳ τὴν ἰσχὺν ἔχει. - 
ΔΉΡ|65 οὗ (Πϊ8 δἰ χη! οδίοη τ εν ψΟυΪἃ Ὀ6 Ξυρεῖ- 
ἤυου8. δυβῆςς 'ἰ ἴο 840 1Πδὲ ᾿ξ οσουτγβ 'η Αρος. 9, 10. 
καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις, καὶ κέντρα ἦν ἐν ταῖς 
οὐραῖς αὐτῶν, ψῇογα 1ἴ ἰδ ργοῦΔὈ]6᾽ δὲ. Φοῦη Πα ἴη 
νον ἴπ6 δὔονθ ραβϑϑᾶρὲ οὗ Ηοβεδἕ:' Τἢ5 τηοάσ, 
ἴοο, οὗ ἰακίηρς [6 κέντρον, 15 δΔἀοριοὦ ὈΥ αΕτοιίυ, 
Μψοκγβί., (τε ]!., δηιὶ Κύδυβθ. Νον {πὸ δέξῃ οἵ βυοὴ 
ογοαίυγθα σοηβί 68 (48 ΤΠΘΟΡὮΥ]. οὔϑογνθβ) ἐλεὶγ 
εἰγεησίὴ; ἀηὰ “ἤθη πὶ 15 ΚΘ ἀνδυ, {ΠΟῪ σϑημοί 
ἢυτγὶ ΙΓ ΠΥ πουϊὰ. 80 15 1 ἢ θαι δπὰ (δος 
ἔτανο. 

Α5 θάνατος δηα “Αδης ΔΓ6 ΡεΓβοηϊοά ἦ ἴῃ (818 5Ξρί- 
τιιοὰ δροβίγορῃβ, Ὲ δα νγγδηϊθα ἴῃ τακίηρσ [ἢ6 

4. 80 ΜΙΐίοη, Ῥαγ. [,οαὶ, 4, 666., εγε, δῆενύ ἀεβου δῖ πρ ἔλθδιὴ ὃς: 
“«Α δἴναρε οτγηγίεθθ, βετος 85 ἰεη ἤιγίεβ, (γε ὃΪ6 δα ᾿νε]! ." ̓  ἢτο- 
ἐεεάβ, “" πὰ τἠηοοῖ α ἐγεαάπιὶϊ ἠατί." ΑἸ 50 δ]30 ἰπ τε ἥμε Ερ'- 
(ρὲ οἴ Ρορε : ““Δεδίῃ ἰδ ἀδγὶ δβοοῖ, ὑυυὶ ἀεϊαγ᾽ ἃ ἴο εἴτίϊκο.᾽ 

{ Τὸ σῇ ρυγμοος Ἰεῖδ. οἰϊο8 Φυδιίη 1, 15,4. Αἰδθο εἱςτὶ ἰη 
᾿ιοδίοιῃ, 6 εἴ ἰπ γοτῖδπι ἑηνίοῖυ9 δηϊθδ ἤΐς. Ῥείγοη. 69. Ἐπεὶ 
αυίεπι ἢν 65, ἔογ δ᾽ ἱππᾳιδ ογουβ. Απίμοϊ. Μϑ. 5. εἰς Γλυκώνα 
Περγαμηνὸν ἀθλητὴν--- πάντα νικῶν ἀΐδης ἀνέτραπεν. 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΒΑΡ. ΧΥ͂. 7 

ἤρυγα ἴπ {Π6 ἰογοροίηρ τηδῆηθῖ, 8δηἃ ὑπ ἀογϑίδηίηρ' 
1{ οὗὁἩ βοηθ πιομϑδέοθυ" ὁ ἐδ δογροηΐ ἐγσὶδο. Τῃουρῇ, 
[6 γ 41}, (Π8 κέντρον σδἢ ΟὨΪΥ 6 τϑδι]ν παἀεγείοοα οὗ 
(δὲ ρονογ ἰὴ ἀθδίῃ δῃὰ [6 ργᾶνϑ, οὗ δχοϊηρ οοῦ- 
ῬΟΓΘΑΪ οὐ πιρηΐϑ] ΔΡΌΠΥ. 8 Κγδιιβα σοιραΓοβ 
186 υ86 οἵ κέντρον ἴη Ατ᾽βίορῃ. Νυδ. 449.» πο {868 
ϑ6Π0]. ΟΧΡ δἰ ἢ8 1 Φρικτὸν, χάλεπον. 

ὅθ. τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου, ἡ ἁμαρτία, ἅς. "Γἢ 8 
δεηΐθηςθ, ἰἢ6. ψῇοΐο βἰγιισίυγα δηά αἷῦ οὗ ψῃϊο ἢ 18 
Ηδρῦτγον, 1 νόου τοπάρθγ : ““ Μογϑονοσ [{ 185 81} 
{πὶ 5. {86 βιίϊηρ (ἰ. 6. (86 σα1186) οὗἨ ἀθαι; δηά 
11 15. 1ῃ6 ἰανν {Ππᾶΐ 5. (1. 6. 64ι13868) {ἢ ]8 ρονδγ οἵ βίῃ, 
Μ ΏΙΟὮ Ππηραγίβ {15 ΡΟΜΟΣ ἴο 810,᾽᾽ ΠδΙΏΘΙΪΥ, οὗ ῥτο- 
ἀιιοίηρ (ἢ6 ὈΠ ΘΓ 658 οὗ ἀθδίῃ, δηά {6 ἤογγογ ψῃϊοἢ 
γγῈ ἴδεὶ οὔτ, ὙΜ1 (Π6 δύναμις τῆς ἁμαρτίας (οπι- 
Τηθηϊδίογβ σΟΠΊΡΕΓΘ {Π6 κράτος θανάτου ἰη Η Ὁ. 2, 14. 

Νοῦν [Π6 πιογθ γοιηοίθ οδιι86 οὗ 1:5 15 δϑογι θεά ἴο᾽ 
ὃ νόμος, ΨΏΙΟΙ τηοβϑὲ τοοθηΐ (οιημηδηϊδίοιβ, 48 ἔο- 
56η1η., 84η4, οὐ [Π 6 ΘΑΓΙΟΙ οὔ68, ΤΊγΙη. δη Εί., ἰδ Κ6 
ἰο ἀδῃοῖθ (ἢ6 2οδαϊς ίαιυ. ““ΤὮΘ Αροϑβῖ]6 (888 
Ἀοβθηπι.) δῆοννβ (αὶ Ὀγ (6 2 οδαῖς ἴα ἨΘΙΓΠΘΓ 18 
186 ΡΟΜΘΙ οὗ βίη Ὀσόκθῃ, ποὺ 16 ρϑηδ υ οὗ ἀθδιῇ 
τοιηονοα." Ττὰθ; Ὀυΐ 8 (Π6 Αροβι] δα γθββίηρς 
ὨΙΠ861 ἴἰο ὕει 9 Νο. Τὸ Ογοοΐδ. Ιηάρρα, 1 σδη 
ΠΟΡνΘΙΓ σ68486 ἴο ρῥτΓγοίεβί ἀρδίηβί {Π6 δύσοῦ 1ηΐο ψῃϊοῇ 
80 ΠΊΔΩΥ (ὐοἰητηθηΐαίοῦβ τη, ὈΥ Δ] πηοϑὲ ΠΥ ΔΙΊΔΟΪ 
σοηΠηϊηρ᾽ νόμος ἴο {π6 ἰὰνν οὗ ἤτοι. ϑυγοῖγ, ἤθη 
[Π6Γ6 18 ποϊμιηρ ἰο ἐΐϊηιϊέ 118 Βιρηιοδίοη, 1{ τηυϑῖ 
ἀδηοίθ τὰν ἐπ σεπογαί. Δηά (ἢδιὲ {Π18 8586η86 Βῃου!ά 
θ6 δϑοσιρθά ἴο 1 λδγο, 15 τθηυγοα ὈΥ [Π6 δοκηον- 
Ιεάρεα οἰγουμπιϑίδησοβ οὗἨ 16 (ΟὐΟΥ δὴ ΟΠυγοῇ, 
οἷ οοηβίβίθα οἢΕΒγ οἵ οοηνογέοα Οοηπέϊίος; [πΠουρἢ 
δοπιθ οἵ 118 ἸΏ 6 15 γα δον8. [Ι͂ἢη {Π18 ΨΔΥ, ἰΐ 18 
Ρἰαίη, (6 δηοίθης (οιηιηθηΐδίογβ υπηἀογβϑίοοά (ἢ6 
ΜΟΙ; δηά 80 ἃ τὴν δ δ ηὶ θεῖν τηοάδγη (οιη- 
τηρηἰδίογβ, Θβρθοίδ τοί. δηὰ (γαῖ. Ἐχδιρίθβ οὗ 

Ἐ Οἴοουϊδο, ὈΥ δἷη τυϑὲ θ6 υπάἀεγοιοοῦ Ὀο( ογὶρίπαὶ εἰπ, ἀογῖνοα 
ἔγομῃ {παῖ οὗ οὖν ἤγθί ραγεηΐθ, διηιὰ αοίμαὶ οἷἰπ. 1 Ὧϊ86 1 δῃουϊὰ ηοΐ 
ἤᾶνα ᾿πουρῶς ᾿ϊ ὨΘΟΟββαγυ ἴο Ἰηθηίοι,, δι (παῖ αἰηοϑί 81} (ομμσαεη- 
[ἀΐογϑ Ομ το Ὠοτΐςο 1. 
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118 ἐΘθΏ98 οὗἁἨ κόμας ᾶτε δἀποο Ὀγ Οτοί. ἔγοε ἔσαι. 
8, 90. 4, 16. ὅ, 18. 8, 2 ὅς 7. ἱ (ος. 8, ΕἸ. (-: 
188 ποίο5 οὔ [056 ρᾶξβαρθβ, ἐϑροεὶ 6 ἤτει. 
Τα δηοίοπε Ὁ ἀφεφελόρηθεε, βρρβε: οὔδοενο, (0 

μου) Οτοῖ. δηὰ (το ]}]. αν ἤθγο θθϑῶ σὴ πὶ- 
ἀεριοα), οἰοασὶγ ροϊπὶ ουὖἱ οὐ Ψψῆδὲ μῖνοίι τ[Π6 τιβάσε- 
βίδηἀϊηρ οὗ (ἢ686 ψογὰβ τγοβ. Τηυδ ΤὨΘΔΟΘΟΣ. οεἰ(68 
ἤλου. ὅ, 18. ἁμαρτία γὰρ οὐκ ἐκλογῶται μὴ ὄντος νόμου 
(ν Ἰοσο 866 (ἢ6 ηοΐϊθ). Αηά 90 Βοα!. 4. 18. ““ ΤΥ ΠΕΙῸ 

δι ΓΑΌΪΥ Ἔχ ρα 8 {8 : ὅτι τοῦ νόμου μὲν μετὶ ὄντος, 
ἐν ἁ ἁμαρτάνοντες, οὐχ οὕτω κατεκρινόμεθα" ὁ δὲ 

μας φΦα αὐτὴν, κατέκρινε ἡμᾶς, ὡς ἂν 

4 ΦᾺ 

κακίαν. [1 15 ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ (0 804 τῆογο. 
Ἴμε πηοϑῖ σοπηρίοία ΘΧρ δηϑίϊοη ΠΥ ΒΟΥΕΨΟΓ δὲ 

57. τῷ δὲ Θεῷ χάρις--- Χριστοῦ. ἘΠῚ5 Παρ οὶ δπὰ 
ὍΟΙΓ Ἰπϊοσργεῖ: “0 ρίνϑι ἢ ὺ5 ἃ βϑ0Γ6 ργοιηἶβα οὗ 
υἱοίογυ δἱ ἴΠ6 Ἰδδὲ :᾿" δορὰ Π6 ἰογηθγ οἰἴϊε8 Χϑη. (γε. 
νικὴν διδόασι. Απηά ἢα οὔϑεγνοβ: “Νὸο8 ἔστι αιϊάσια 
ΙἸδς ν]οἰοτίᾶ 18π| πας 6Χ ρᾶγίβ, 864 ρἰεπὲ ρεγἔεοίδηυε 
δϑτὶ Ὠοδὶδ οοϊίηρσογο, αυδηο (Πγβίυβ οὐδ) σογρογα 
ποβίγδ, ἃ τηογίθ ᾿ἰρατγαίδ, δὰ νἱϊδιη ἐπιτογίδ οῖ {ΓᾺ- 
ἀυχογῖι." ὙΠιςἢ ΠΟΙ αρργονεβ. [ε ἀδροπαβ, μον- 
Ἔνϑσ, οἡ {Π6 86ῆ56 ἰῇ ΨὨΙΟἢ ἡμῖν 15 ἰο Ὀ6 υπἀοτβίοοί: 
1 οἵ 41} νῆο »γοζδϑε ἴῃ6 τεϊσίοη οὗ (ΟΠ γβὲ, (ὐσα πλᾶῦ 
Ὀ6 8814 ἰο θ6 {Π6 ρσῖνογ οὗ ἰῃδιὲ νι ϊοῃ Πα οϑᾶδνρε ἴο 8]}, 
Βγουρῇ 16 πιράϊιπηιὶ οὗὁἨ ἁ ΟἸγΙβι ̓Β δἱοησιηθηΐ ; 1 οἵ 
ἐγμθ Ολγιδέϊαπδβ, (ὐο ΠΥ 6 8414 [ΘΓ ΪΥ ἴο σίνε 
τὲ ψῃϊοἢ, Ὀγ [ἢ6 τηρεῖ οὗ {πῸὸ Ἐδάθδαπηογ, [ἢ 6Ὺ 
1} τοοοῖνθ. Τῆς Αροβιε|6 (1 Ἄσοησεῖνθ) πηθδῃ8 {Π|6 
ἰαέξον,. 
Βγ [86 τὸ νῖκος, ἐλθ νὶσίοτΥ τπηθηςομοὰ 1 ἰδ 6 νεῖϑε 
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ῬιΘΟΘΟ ΠΩ, 18 τ δ6 ὑυπάογβίοοά (ἢδ᾽ ΟΥ̓́Γ ἄρδίἢ, 
{Π6 στᾶνθ, απά βίη, ψῇῃϊος, οσοαϑίοῃθά ἰἢόπ, Δη4 ἴπ|- 
ραγίβ [9 ἔπθπν {Π6 1 ΡΘΟΌΪ ΔΓ 6 Γη685. Αηά {{18 
“4 φἱοέογν" 18 ρσίνθη ὺ8 ὈΥ {Π6 [ωογά, διὰ Κυρίου, ψΜϊ ἢ 
τἴ06 85 ποῖ ἸΏ68η ΤΏ ΘΓΟΙΥ νἢδί Οοὐγ τοσθηΐ (ὐοτημηδηΐα- 
ἰογϑ 1πἰογργοῖ 1, “ ΌΥ (6 ἀοοέγῖηθ οἵ (ἢ γ]δί, δηΐ 
ἐαὶ οὗ τῃ6 ταβυγγθοιίίοη οὔ ἢ ἀ6δα.᾽ [{ τη8 ΒΈΓΟΙΥ 

, ᾿πεϊυἀ6 [η86 αέοπεπιοπέ Ῥτοσυγοα Ὀγ ἰἢθ6 ἀδαῖῃ δηά 
βδογιῆος οἵ (ἢ σιϑί. ΤὍΤῇῆ6 πηοϑὲ βδουηά δηά Ἰυαϊοίοιι5 
Θχροβιίοη ἴ ἢδνα γαΐ βθϑὴ οὗ [ἢ6 νϑῖβϑα 18 1ῃδΐ οὗ 
ΤΠΘορἧυ]. (ρΑΓΥ ἴτοπη ΟἾγυ8.): Τοῦ μὸν Κυρίου 
Ἰησοῦ ὁ ἀγὼν, ἡμῖν δὲ τὸ νῖκος δέδοται" οὐκ ἐξ ἀμοιβῆς, 
οὐδὲ κατὰ ὀφειλὴν, ἀλλὰ κατὰ χάριν, καὶ Φιλανθρωπίαν 
τοῦ Θεοῦ καὶ εὐαῤ τω, ὃς ἡμᾶς ἐποίησε νικᾷν διὰ τοῦ ἀγῶνος 
τοῦ νϊοῦ αὐτοῦ. [{ ψου]ὰ ΡῈ ᾿ποχουβαῦϊο ἢ νὸ (ἢ γί8- 
{1Δ8 Βῃου ]ὰ ἔογροι (Πδὲ δαξυαξίοΉ 18 ἴῃ 6 χάρις τοῦ 
Θεοῦ, ψ ἤδη ψα ἢηά ὄν (Π6 Ῥαρϑη8 υϑίηρ {Π6 6Χχ- 
Ῥταβδίοῃ χάριν τῷ Θεῷ ΟἿ Ποπιράγα ν Εἰ {γΠΗ]Ὡρ᾽ οΟ- 
οαϑοηβ. δο΄ Εριςῖ. 4, Φ. Ρ. 3882. Τότε κα ἔγω ἡμάρ- 
τανον, νῦν δ᾽ οὔκετι, χάρις τῷ Θεῷ, “ 44 σι, α ἐΐπιο ἴ 
1068 αρέ ἐο ζα{ϊ ἱπίο διοὴ α ζαμἰἐ, διέ 7 απὶι 7γδ6 77Ὸπι 
ἐέ ποιυ, ἐπαηἶα ἐο Οοά, 

Οὐ “ἔῃ, ἤογο δ υδοα ἰο, Οτεοί. οὔβογνθϑ : “ὁ [ἡ 
Νονοὸ Εσάοσθ ρίοσυμηαιθ βἰρηϊῆςσδί δι σοηβιδίααι- 
ὨΘΠ ΡΘΟσΔηΩΪ, δὺΐ δἰ πια]οίδοία ἐκ προαιρέσεως. 
δὶς, φιὲ παΐιϑ 65 οἡ» 1260, πο ρεοοαΐξ." 

τ 195 νν6}} οὐβογνθά Ὁγ Τπθορῆγνϊ., {πὶ {ἢ18 ἴπη- 
Ῥογίδηϊ οπαρίθγ οἡ {Π6 γΘΒΌΓΓΘΟΙ ΠΟ 15 πιδάδ ἴο 6ηά, 
85 1 6 Γ0, ἢ 8 γοῖπ ἵη ργαῖδο οὗ ἐδθ Οἶνον Ὁ 1έ. 
Απὰ Μδοκῃ. {γ] Ὁ ταπιᾶγκ8: “ 16 νἱοϊογυ ΟΥ̓ΘΡ 
ἀθδίῃν δηά (6 σγάν (ἢ 581η15 808}} ορδίδιη ΟΥ̓ {Π 6 ὶγ 
ΤΟΘΌΓεθοίοη [0 Δ 6 1698 Π6 ἴῃ {πΠ6 Ὀοάγ ; δηά {Π6 
ΥἱΟΙΟΤΥ ον ῦ 5:8, δῃη ονϑὺ {Π| ουγϑ86 οὗ [6 ἴανν, ψ}}} 
δ6 ρσίνοη {Π6πῈ ὈΥ 16 ὶγ δοαυϊείαὶ δ {πῸ6 Ἰυπαρηηδηί. 
Εὸγ {ποὶγ ἐγ] θείηρ 1Πθὴ δηάθά, ἔῃθγα 5}4}}, [τΌτ 
ἀδαῖ {ἰπ|6 {γί ἢ, ἴῃ {Π6 Κιηράομι οὗ (σοά, θ6 ποιῖΠεγ 
βίῃ, ΠΟΓ ἰανγ, τ ἦ [Π6 ρῥϑηδ τυ οἱἹ ἀθαίῃ δηποχϑὰ 
ἴα 11." 

Ὁ Νὸ 7{498018: “ αυἱ μεροαίαμῃ, υπάθ Ὠυμηδηο ρϑηθσὶ οὐδ [ηΐ- 
Β6Γῖα οἱ ᾿μ88 Π10Γ8 Ριοἴδοίᾷ ε6ϑί, εχρίανὶϊ, γχογίδηψια βιρασγανὶς.᾽" 
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ὅ8. ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ, ἑδραῖοε γίσεσθς, ΤΌε 
στε ἰι85 Δῃ ἰἰ]αιῖνο δηὰ σοῃοίυϑινα ἔογοθ. 
ΤΟ Αροβίία σοποϊάθβ [8158 τπηοϑὲ ἱπηρογίωπι δοὲ 

ἰηἰογοβιίην αἰϊδοιιβϑδίοη, οὐ (6 γοϑυζγοσίοι οὗ δ6 
ἀοαά, νἱτπ δὴ ὀχιιογίδιοῦ ἴο ἐμαὶ γηηνεες ἐπ (ἐς 
7αἰ αἰνοἢ τπαῖσθς Ὀ6 εχροοϊοα ἴο γϑβε]ὲ ἔγοεῃ δυο 
παροτγίδης ἀ! 860! 5 1Γ68, οἢ {Π 686 ροϊῃ (8 οὗὅ πιγδέεισγ, 89 
Πα δὰ ἱπιραγίοά, δηὰ 4180 βυοὴ βίοδάϊξαδί ροϑενε- 
ΓΆΠοα ἰῇ νἱγίυθ, δηά ἢ] Π|688 οὗ ΠΠ δ, δ5 τηῖσῃξ ὃ6 6χ- 

τοίη ἰἤοβϑα ῆο [84 βδυςἢ ἢορο5 οὗ γεβγσζεο- 
(ἰοῦ δηὰ γσἱογοδιίοη, δηιὶ ψ δου νοΐ, 4}} (β:0ὶ, 
Ὠονψονογ ἤγω, νουϊὰ θ6 ναϊηῃ δηὰ ἔπ|}}1:688. 
Οἱ ἰδ οτος οὗ ἴ86 ἴθγπι8β ἤθγα δι ρὶ ογϑῆ, ὑοὶ 

τουςἢ πδο8 ΡῈ 8814. ἴη Ἄκοι {ΠΟΓΘ ἰδ, ρΡθσβδρϑ, δὴ 
δἰ [υβίοη ἴο ἃ δέαέμε." (866 ἴῃς ηοΐο οἢ 7, 837.) ΟΣ. 
μονανοῦ, {πίη Κ8 ὈΟΓΒ ἰΘΓΏ8, ἐδραῖοι δῃά ἀ Ἵ 
ανα δὴ δἰ υδίοηῃ ἰο τογεδέϊϊης, ἀπὰ ἀδποῖθ ἐπα σέακά- 
ἐπα οπεὶε φρήν Ογη}}, ἴῃ " ΠΡ ἐχρίδιπο: 
᾿Ἑόραῖοι, στ ) ἀσάλευτοι, στερεο. Ηφϑογοῖϊ!. ᾿Εδραξω, 
τί ἀδιρις ἀσάλευτοι. ΤἝΓΕ ἰ8 ΠΘΓΘ 8 εἰν νεὸς, δηὰ ποὶ 
(45 Οτοῖ. 8408) ἃ τοροιἰοη οὗ [ἢ δᾶπη6 τπΠρ. ΤΠ 
ἄμετ. ἰ6 ἃ 511}} βίγοη Γ ἴθγῃ: δηά γοί 1ξ σϑηποῖ ὃ6 
ἰδϑη ἰη {Π6 (Ὁ}}] 86η86 ἰτρ᾿Ἰοἀ ἴῃ ἐνωπουεαδέε, δηὰ 
(48 Οτοῖ. δά Μδοκη. οὔβδογνθ) σϑῇ ΟὨΪΥ Πι68Σ Μμη- 
ηιουεά ; δῃὰ βυςἢ ἔογιϑ 10 τὸς ἀδηοίθ οἴ ποσ τἶδὲ 
ΓΩΔΥ͂ Ὀ6 ἄοῃθ, οὐ ψμδῖ ἰ5 ἀοη6.} δι[᾽|δλᾶάθ, ᾿πάθεά, 
ταϑδιηἰαὶη8 {Πῶὶ ““ (Π1|5 185 ΘΔ Κοηϊηρ ἴΠ6 βρίγιξ οὗ {6 
οχἰιοτίδιίοη, υἱεῖ 6 τὨϊηκ5 ᾿προγίβ {πῶς {δῈγ 
βῃου ἃ αδἷπὶ δὲ ρογίδβοιοῃ :᾿᾿ δρροδὶηρ ἴο Μεαίι. ὅ, 48. 
Βαϊ (μιἷ8 ταιλαγΚ 18 ποῖ ιιδιιοα ὈΥ ἴῃ6 δυϊδοσγιν οἵ 
ΔΏΥ (Οὐοιηπιοηίϊδίογ, δησιθπὶ ΟΓΥΓ πιοάδγῃ, δηὰ 15 υῃ- 
ψόογίῃν οἵ [Π6 σοοά 8688 ΜὮΠΟΪ) ΘΟΙΏΠΊΟΏΪΥ σἴἤδγδο- 
(6ΓΖ68 ἷ8 δηποίδιίίοηβ. [{ ψουϊὰ πατθ ὈθοΘῺ τοῖο 
ἰο 186 ρυγροβα ἴο ἰᾶνε γοιμδγκοά, ἐπα ἴῃ (ἢ 686 ἴδγηιβ 

4. 80 δἰπιοηϊά. (Δ. τοί.) ο4}}86 ἃ φορὰ τηδῃ χερσί τε καὶ ποσὶ καὶ 
νοῷ τετράγωνον. 80 Ὑονηρ : “Οὐ τεβϑοη Ὀυϊα γεεοέυε, ἐμαὶ οοέϊππα 
οἵ ἴπιε πιδ]εοῖγ ἴῃ πγδη.᾿ἢ 

1 ἴπ δ ρμορνίαν δεῶδε ἴΠε Ἰαἴζεῦ ΠΙᾺ ὕες ἰοϊεγαῖθα, δῶσε ἴδε 
ἀμετακίνητος ἰδ δοτηεῖίπιε5, ὈΥ οἰϊπιαχ, δά εὰ (45 Βεῖε) δεγ ἃ ἴεπῃ 
εἐεποιίης ἤγιμνεει ; 88 ὨΪΟηγ5. ΗΑ]. 8, 74. (εἰιοα Ὀγ ϑομίει,5. [ωχ] 
βέβαιον τε καὶ ἀμετακίνητον ἐν τοῖς κριθεῖσι. 
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[Π6 Αροβιῖε δά (48 (6 ατθοκ (οπιπιοηΐδίοῦϑ [6] υ.8) 
δδρεοϊαί τοίογθηςθ ἴο (ἢ 6 ἀοοίγίηθ6 οὗ [Π6 ΣΟβυγγθοίίοη. 
Ἐοτ, 85 ἽΠΘΟρΡὮΥ]. οὔβαγνεϑ, ἐσαλεύοντο ἐν τοῖς περὶ 
ἀναστάσεως λόγοις. Αηά 80 266 δηα Κγαιι6. . 

ὅδ. περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου. [π {86 
Θδχρίἰδηδίιοη οἵ [ἢ 6886 ψογάβ, δὴν πηοάθγη (ομπθη- 
ἰδπΐονβ ἀνθ 1] ἴἰοο πιυοῖ οἱ 1Π86 περισσ., ΜὨΪοἢ ατοΐ. 
ΤηςΘΙΓοῖβ : ““ ἀοἷηρ πΊογα {πὴ ΔΩΥ οπ6 ψουϊά νϑῃ- 
[γρ ἰο γραυΐγ οὗ γου.᾽" Απά 1ῃ τοιιςῆ {ῃ6 88Π16 
ΓΩΔΏΠΟΘΓ 10 15 υηἀογβίοοά ὈΥ Βρ. Ῥεᾶγοθ, ψῆο0 γεπάθγϑβ 
1: οχοοίίηρ. Απά 80 ΒοΖᾶ, ψῆο γϑηάογβ 1: αἱ σΘ- 
ἴδγοβ Ὄχϑυρογαί 8." Βυϊ {Πουρῇ τἢ6 ψογὰ 88 βοπηθ" 
ἘΙΠ168 (ἢ]18 86η86, γαῖ 1 ἀο ποῖ 866 πον ᾿ξ σδῇ λθγ Ὀ6 
(πουρῆΐϊ οἵ Απά Ο,τοι 85 ᾿πίογργοίϊδίίοη ψου]ὰ 
νου {ἢ6 Ῥορίβῃ ποίίοῃ οὗἨ ψογκβ οὐ βυρογοσορα- 
τοη. ὙΠΘΟΡὮΥ]. 88 Ψψ6}}] δσργθϑϑαά (6 β86η86 ὮγΥ 
οὐ μόνον αὐτὸ ἐργαϑόμενοι, ἀλλὰ καὶ ἐκ περιουσίας αὐτὸ 
ποιοῦντες, ““ ΘηἀοανοῦΓΙΠρ σοΟη ΠΌΔΙ ἴἰο τ8 Κα 8 
στοδῖου ρτοργαβ8." Απὰ 80 (βευμηδη. : οὐ μόνον αὐτὸ 
ἐργαξόμενοι, ἀλλὰ καὶ περισσεύοντες ἐν χρησταῖς πράξ- 
ἐσιν. (ὅεθ «50 Τποοάογεί.) 80. «80 οι ίθι8. [(6Χ.,ὔ 
ψῆο ΘΧρίδίἢ8 : ““ ὀχδοίδ ργϑϑίδίβ αὔθ [ 6.8 ἃ νοῦ ἱβ 
Ροβίυϊαι," 

Βυϊ, νιτἢ τοϑρθοῖ ἴο {Π6 ἔργον τοῦ Θεοῦ, ᾿ξ ἀο68 οί 
ΒΙΘΏΠΪΥ (88 ἸδηΥ Βομγηδη (δίῃο!!ς (Οουμηθηΐαίοσβ 
ΘΧΡἑΪδ1Π) αἰπιδαὶυϊηρ, ποτ, ἃ8 τῆ ηγ Ρτοίεβίδηξ (οιη- 
τηθηΐδίοῦβ βθθῖ ἴο {Π1ηΚ (866 )οαἀΓ.), ““ ἀοίηρ' ψῆαί 
ΤΥ ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ {γί ογ [ἢ 6 βργεδά οὗ (6 Οοβρεὶϊ ;" 
5:1} 1658 (48 96 η6 δηὰ Κυϑι.86) “ἃ {116 Γ Κηον]θᾶρα 
οὗ ΟΠ ΓΙ βι᾽8 γοϑυσγθοίοη." Βαῖ, 45 {π6 Ἔχῃογίδιοῃ 18 

ἈΞ Τὴ (Ὠΐ8, ἰηάἀεοά, (ἤΕΓα ἰβ βοσῃθί ῃΐηρ; Παγϑἢ δῃὰ ἔγρὰ ; 88 1 ἢ 6 
Αροβῖ]α ἢδὰ πιθδπῖὶ ΠΟ ἸὩογα (ἤδη τυνῆδῖ 18 ἐχργεβϑβδὰ ἰη (ῃ6 Ἡοπιδσὶς 
οσουρὶεῖ : πέμπε δὲ μ' ἐς Τροίην, καὶ μοι μάλα πολλ᾽ ἐπέτελλεν ἀρισ- 
τεύειν, καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων. ϑυοῇ ἃ ριϊηοίμ]ε 85 απιῤῥέδοη 
ΟΥ επιμέαἐΐοη, {π6 Αροβϑί]8β 0 ννῇδγα ἀδῖρηβ ἴο ἱποιι!οαίθ, Αηά ἰὨουρ ἢ 
ΜΙ ᾺῸΟΙ 91 πρ8 : 

““φιηε ἰ8 (6 βρὺγ ἴῃαΐ (6 οἶεαῦ βρεῖς ἀοίἢ Γαΐθα, 
(Τὶ Ἰαϑῖ ᾿θγην ιν οὗ ποῦ τπϊηα) 
Το βοόγη ἠ6}!} ..8, δηά ᾿νε Ἰαογίου3 ἀαγ8,᾿" δια. 

ει Ὀγ 1Π6 ἴογηιὶ “ ἐπηγηιδέψ,"" (ῃ6 Ογϑιίαη Ῥοδῖ Ὠίηιθ δὲ {(Π|6 ἐπ οσίο ῦ 
δία οὗ (19 β(1 πη} 8. 
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ΓΔ], δηὰ (6 τηοίϊΐνοδ σοηογαὶ, 80 [ἢ 6 5686 πιιϑὶ 
διρυνὰ “ ἀοίηρ 41} (δι {π6 Γογά νου] ἢανε 1.8 40 85 
(με βείδηςβ," ἱηοϊυάίϊηρ νἱγίιιθ οὐ θυεσυ Κιπ. δὸ ἴδε 
Οτοοῖς Οοιμπηεηίδῖοτβ δηὰ ψογοί. Ρβοδὲ. νου] ἰῃ- 
τοάσοο ῥεὰ. Βυΐῖ δαὶ 15 ουἱ οὗ ρίδσθ. [5 οὗ 

ἱὐογζ8 (6 ΑΡροβί]α ἤθγθ 90 δκβ, ψῇῃὶςῖ, 1ἴ 56 6Π1 
(ουί οἵ αἰ506]1 6 οἵ ἀϊϑίγυϑὲ οὗ [Π6 ΓΕΒΌΓΓΟΟ ΟΠ), ΠΊΔΗΥ͂ 
δὰ πορϊεςιοά. 

ΤΠῈ πάντοτε [48 ρτοαΐ ἕογοθ, δῃἃ γϑῖ τἤΟσΘ, 85 
θεϊης; ρἰδοθὰ ᾿δδὶ ἰη {Π 6 βθηΐίθῃςθ. 

ὅ8. εἰδότες ὅτι ὁ κότος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν ἹΚυρίω, 
“ Κηονίηρ, 8ηἀ Ὀείηρ ψὲ}] δβδϑυγοα (88 γα νν6}} τὴ8γ) 
πα γοὺυγ ἰδῦθουγ ἐξ ηοϊ (ἰοὐἑέ ποῖ) θ6 ναῖπ ἴῃ [ἢς 
1οτά." ἐλμ νόμοι Ὑ6}} ῬδΔΓΔΡὮΓΑΒΘΒ: ““ ἤΓΕΩΪΥ οχ- 
Ῥεοοιηρ {παῖ ἰἤθγθ ὙΠ Ὀς 84 Γαβυγγοςσίοῃ, δη ἐμαΐ 
ὙΠ δίανοΓ γ6 ἰθουΓ δίϊοσ, γὲ 84}} ὈΥῪ ΠΟ πιθδ8 ἰοβε." 
ΒοτιοτΥ {ΠΕΥ Πα, [ἃ βθεηι5, περ] οοιοά 1Π6 τηογϑὶ 
νἱγίυθβ, ἢοΣ Ὀ6]ανιηρ ἰπ [6 γοϑυτγγθοίίοη, δηὰ ῃοΓο- 
ἴοτα δοΐ οδγιηρ ἰο ἰδαθουγ ἰῃ νδίῃ. 

ὙΠΟΟρΏὮγ]. τ Εν (Δ Κ68 τὴ6 ἐστι ἴοσς ἔσται. Το 
ΨοΓὰ κόπος βιιρ βεδῖβ [ἢ 468 οἵ στεβδῖ δοϊν!γ ἴῃ σοοά 
ὍΟΓΪΒ ; 4. ἀ. ““ τηουρῇ γου ἰδθοιΓ ἜνῈΓ 80 πιο ἰῃ 
(6 Ῥεγέογιηδηςε οὗ ρσοοὰ ψογίϑ8, 1ἴ 5}4}} ἤδνογ δὲ 
γα." [Ιἢ οὐ κένον ατοῖ. δπὰ οἴδογβ ῃοίΐσθ 186 1,)- 
ἐοέεε ; η. ἃ. ““1ἴ 58:8}} θ6 δουπάδῃι ρῥγοάυςιίινο.᾽ 
Βαϊ [1 δπὶ ἱποϊηθὰ ἴοὸ {πηκ ἰπδὶ (ἢ Αροβι]ς ρι- 
ῬοεΟΙΥ τηδάθ υ86 οὗὨ (ἢ6 ΘΧΡΓΟβϑίοη, ἴο Ὠιπί δἱ {δαὶ 
ἸὩΩΟΘΘΒΥ ὙὮΙΟἢ 411 ὨἨιιπηδὴ ψΟΓΚΒ που! ἃ νοῦ δὲ 
Βροίεῃ οἵ ψ ἢ τοίδγθοησθα ἴο δΔὴγ γοιδαγά. 

Οτοῖ. Βοτο ἄγαν (Π6 Ἰηΐδϑγθῃσε : “" 81 νϑγι αὶ οϑὶ 
ἄοσπια 46 Εἰ δβυτγγθοῦοπθ, Ὠ0}]}18 ἰαῦοῦ στανὶβ νϊἀοτὶ 
ἀεί. Θυϊά οηίτ βυανίυβ νὶτᾶ, οἄαεα ἐπηῃϊογίδι! ἃς 
Βοδ  ϑϑὶ πηὰ.᾽; 

ΕἸΉΑΙν, ἴη6 τνογ8 ἐν Κυρίῳ δάπ! οὗἉ δὲ ἰϑαβὲ ἔνο 
ΘΧρΡΙ δηλ οη8. ΕΠΘΓ 6 ΤΩΔΥ͂ ΒΌρΡρΟΒΘ 8ἃΠ Πγρεῖ- 
υᾶίοη, δινὰ (κθ ἰΠδπὶ Μ1|1 ὁ κόπος, 1. 6. ““ γοὺγ ἰΔ- 
οι, ἀοῃα ἴῃ (ἴθ βούνὶςθ οὗ {π6 [,οτὰ, δῃηὰ ἴῃ οθο- 
ἄϊθησα ἴο [ἷβ σοπιηηδηάϑ ;" ψΠΙοΝ 185 Βαρροτγίθα ὃγ 
(86 Ὀαβὲ δηοϊθηΐ πὰ τηοίόγη (ομηηρηΐδίοῦβ ; ΟἹ ἐν 
Κυρίῳ τὴᾶγ Ὀ6 (ἈΚδη ἔογ παρὰ Κυρίω, “ ἀρμὰ 1)οα)- 
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πη," “1 ἰῃ6 δ᾽φἠέ οὗ Οοα :.᾽ νοΐ 14 σουπηίο- 
ὩδΔησρα ὈΥ βοὴ δησίθδπέ δηΐ τἡοάθγῃ διίῃουῦ 169, 
Δηά 18 Βοιῃηθν δ ΙὩΟΓΘ βρη ῆςαηί. ὙΠΘΟΡΗΨΙΪ. 8η4 
Βρ. Ῥβᾶγςθ δχρί δίῃ 1ξ : “"1η ἀθρεηάβθῃσα οἡ [}}8 ἢ8}0, 
8η4 ἢ8 Ὠδνίηρ, ὈΚΥ 15 τοβιυγγθοίίοη, οθίδϊ θα τόϑιτς 
Γϑοίίοη ἔοσ ιι5.᾽ Βύ {18 Β66Π)8 μασϑῆ. Νογ ἴβ ἰῃς 
Αροϑβίϊβ λθγε δαἀνογίηρ ἴο ἐπ 6 τοϑυγγθοίοῃ. 

ΟΗΑΡ ΧΥῚ. 

ΟΠ γγ8. δηὰ ΤὨΘορΡἢν]. σοππδοῖ (ἢ 5 ΜΠ (Π6 1488 
ΟΠμαρίοθγ, ἰδ8: “Τῆς ΑΡροβί]α ἢανίπρ βηϊβηφα (Βς 
8 )6οἱ οἵ ἀοοἰγίηο5, Δη ἃ ἢον ρτοσδδάϊηρ; ἰο τγϑϑὲ οὗ 
γπογωΐ ἀμέϊος δῃιὰ ντί68, ἰθᾶνοϑ ἴΠ6 τοδί, Δηα δθηΐοῦβ 
Ροη (δῖ οὗἉ [6 φιδθη οἵ νἱγίι65, αὐνιϑσὶυΐηα." ΤῊ Ϊ8, 
ΠΟ Ον ΘΓ, ΒΘ 8 ἴοο ὈΓΠ]Δ] δηά βϑγϑβϑίθιγχείς 8}. Ὑος 
(Π6ΓΘΟ 18 (1 {Π1ηΚ) Ππ||1|6 ἀουθὲ μὰς {Π6 τηρηιίοη οὗ [ἢ 
ἔργον τοῦ Κυρίου Ὀγουρῇξ ἰηΐο (Π8 ΑΡοϑι16᾽ 8 πυϊηά (ῃς 
οοἰ δος οη ἔοι ἐῃᾳ το] οὗ οὐ ροοῦ (Ὠ γιβι δ η8. 

ΨΕΚΒΕῚ. περὶ δὲ τῆς λογίας τ. ε. τι ἃ., “ἢ σο]]66: 
οη,.᾽"᾽ Βγ {8 τ158 οἵ [ἢ ἀγίο]6, [ἰ 18. ῥ[Δἰπ ἐμὲ (ῃφ 
Αροϑβι8 γϑέδγε ἴὺ 1{ 88 ἴο βοιηθίῃίηρ οὗ ψῃϊοῃ μ6 μαᾷ 
ΔΙΓΟΔΟῪ βρόκϑὴ ἰο {πε . Τῆδ ψογά λογία, ψΠΙΟΗ 
Β6ΘΙῺΒ ἴο Πᾶνα θόθη ΗΘ] ]Θηϊ 8.104] δηὰ ἰάἀϊοί ς 8], 18 0 
ὙΠ6ΓΘ 686 τοὶ ΜΠ 1 δογρίιγα, δηἃ Γάγοὶν 1η, {Πα 
ΟἸαβϑίοϑὶ γι 6 γ8 ; (Πουρσῃ (ἢ δὲ 1ὖ γγ88 ΒΟοπηθί! 168 664 

ἘᾺΦ 0} ἰη ἴΠ6 Οἵα Ἔχ (ΤΟΙ 18 ἴΠ6 ΓΘΙΏΔΙΚ οὗἉἨ {π6 τεοεηΐ σοι» 
τηδηίδίοτθ. {παῖ (6 Αροβί]θ, 88 υβϑ0α] δἵ 1Π6 δῃὰά οἵ ἢϊ5 Ε μί8[1}68, 88. 
ΒΘΓ ἢ 68 ἰοροῖ οι ΒΘνΘΓΪ ταϊηιῖεγ αἰγεοῖο 8 Οἡ ννῃϊο ἢ ἴο ρίνα ἢΐ8 
ορἰηΐοῃ, δηὰ οομτηθηοο8 ἡ] (ἢ (15. 866 Μδοκη. δπὰ Ποάάν, 

1 Μδοκη. οὔϑογνεβ, τη ἀυγίηρ, ἢ18 οἱρῃμίθθη τοη 5 δῦσα αἀὲ 
Οοτπίῃ, ἢ πδή ἐχῃοτγίθα ἴπ6 ὈΓείπιεη ἴο υπαεγίαα {πὶ ρσοοα τνοεῖς 
(55, ἰηάοεα, ἢ ἀϊά τς Ὀγεῖγεη ἴῃ 8}1} [6 θη 118 συ γο66)}, νυ ἢ 8 
νίονν ἴο 6ϑίδθ ]8ἢ ἃ σου] υηΐοη Ὀεΐνθεη ἢ οοηνογίοα ὅθνν5 δηὰ 
ἀδηι ]θ5 ἜνΟΓῪ ΜΠ Π6γο. (866 2 Ο(ογ. 9, 14) Αμπά 50 ἀδϑ) ΓὍυ8 ὑγογ6 
(ἢ (οση ΐδη5 οὗ (ἢ 6 ργοροθδὰ υπηΐοῃ, παῖ, οἡ ἴδε τοί τηϑῃτίοη οὗ 
186 Ἄοοἰϊεοκίοη, ΓΠΕΥ͂ ἀργὰ ἴο τακο ἰῖ. Βιυῖ ἴπ6 αἰνι"!οηδ ἰῃ εἶν 
ΟΠ ΓΟἢ δ (οσίηζῃ, 1ἴ βοθηβ, δα πἰ Πογίο πιηἀογεὰ τἢ6Πὶ ἔγοι ὃ6- 
δἰπηΐηρ . Γῆς Αροβί]ε, ᾿βεγοΐογε, ἴῃ (ἢ 18. ἰεῖίον, γεαυσβϑίεὰ {Πεπὶ 
ἴο εεἴ δθουΐϊ ἰΐ ᾿πητηραΐδίε]γ, δηᾶ αἰγοοεα {πθὰ ἤονν ἴο ἀὁ ἰξ,᾽ νϑὺγ.Ὶ 
1-.Ψ,1Δ. νου] δ4ι,, (παῖ βυςῖ οΟἸ] ΘΟ, ΟΏ8 ἴου ΨΡΟῸΣ δὰ ἰδεατηϑὰ Ῥὰ- 
Ἰεϑίίμς ψεννα βαὰ Ὀδδη ἴῃ ΓΤεᾳυθδηϊ ιι56. : 
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ἔγοπι {π6 μἷοδβ οἵ Ηδεγοΐ. λογίαι, 
80 (ἢδὲ {Π6Γ6 18 ἢο οσοδϑίοῃ, ΨΙἢ ον η65 Δηα τοί, 
ἴο Γοδὰ εὐλογίαι. Βρ. οδΓοθ ΓΙ ΠΕΥ οὔϑογνοβ (δι “κὶ 
8 ΠΟΙΠΙΠΩ ΓΆΓΟ [ῸΓ δἰπρ᾽68 ἴο ὕθαγ {6 βιρη ποδί 
οὗ (Π6᾽γ σοι ρουπάβ.᾽" Νοηθ οὗ {π6 (οεωεηθηίδζοσς, 
ΠΟΜΘΝΟΓ, δοοη ἴο ἢδνα ἀϊδοογηοὰ ἴδ ἐγιδ ἔοσοο οἵ 
16 πνογάϑ8, οὐ [6 γθϑβοὴ ΨὮΥ δῖ. δὰ υδοα 1 [Πϑ᾽οδὰ 
οὗ διοίδον δηὰ ποῖα σοιηπιοῦ ψογά, 848 συλλογὴ, 
ΨὨΙΟἢ 8665 ἴο Ὀ6 85 ἔο ον. Α5 λέγω 'νν88 οἶἴρῃ 
υδεὰ ἴογ ἀναλέγω (80 οἴξῃ ἴῃ Ηοπ). ὅ6ε δπιηι. 

{6 αἷοεα οὗ Ηδκσεγοξ. ; ἴος δα ἐκιλογίαι 
εἰρη ν {π|8, ἐπκιλεγέσθαι, ἰ5 86 [ἢ {δὲ 
ἔεπδ86 ἰο φίεαη. Τῆα σογὰ, {πογζείογο, βεθ ἴο ὃς 
εἰρίογοα ουἱ οὗ τηοἀαβίγ, δηὰ ἴο δΐπι ἴο {Βϑε {δαὶ 
ἷξ 15 ΟἿΪΥ ἃ εἰ ἠδ ρίεαπὶηρ, οὐ ραιδογίηρ, ςοἸ]οοιοὰ 
ἔτοιῃ (ἢ 6 ψῇοΐϊο Ὀοάγ, δηὰ ἰπογοίοσο ποῖ Ὀυγὶ  γοβοσηθ 
ἴο 8ηγ [πάνυ], ΤῊ Ϊ8 ἰ5 (1 Βηἀ) οοηβγπιοα Ὀγ ΤΠθο- 
ῬὮΥ]. ἸΏ ἰος. : λογίαν δὲ καλεῖ τὴν συλλογὴν, κοῦφω 
τοὺς τὸ πρᾶγμα ποιῶν ἐκ προοιμίων. [{ ἸΩΔῪ γΟΓῪ ψοἰΪ 
ὕὈ6 τοῃάογοά οὐ νἐδμέϊοη. 

1. εἰς τοὺς ἁγίους. ΤΠ6 ρῥγοροβι!ου ποῦ ἀδθηοΐεβ 
εἰεείἐπαξίοη 70, ζον ἐδε δὲ »ν γε οὐ; δοὰ εαἴζεσ 
τῆς τηυδὶ Ὁ6 ΒΌρρ 164 δοίηθ νϑγῦ ἔγοπι {Π6 οομεεχί. 
ΒΥ τοὺς ἁγίους 15. ἀπάοιυδθίθα Υ πηθδηΐ δἰ ΠΡ ἴδ 
Ολνεέϊαη 8." δηὰ ποὶ δαϊπέδ, 38 ἴῃ οὐ ΕΠρ] ]5ἢ ἐγδῃ8- 
Ἰαϊίοη. ἼΠ686 ΘΓ (88 Ψ6 ἰδατῃ ἔγοπι οἱ 6 Γ 4υδΓίοΓ8) 
6 ΟἸγϑι 88 ἴῃ Ῥαἰθβίηθ, ἢ, ᾿ἰνὶπρ δηοηρ βαοὶι 
Ὀἱ6ΓΡ ρειβαουζοιβ 885 Ὑ6γ ἰἢ6 968, 6γὸ οἴρη 
δροϊοὰ οὗὨ ἱποῖγ ργορεγίυ, ογ, δἱ ᾿ἰδαϑί, Ψ6γβ, ἴῃ ΤΊΔΠΥ 
ὙΔΥ8, ἱππροάδα 1η (ΠοῖΓ δηάδανοιγβ ἴο σϑίῃ ἃ [ἵνὲ- 
᾿Ἰἰμῃοοὰ : οὐ ψϊοῖ βυθ)]θοῖ 866 Ζογη 8 Ὄπητα 580Γ. 
1.693... Απάοη {6 τποάδ οἵὗἁ ἀϊβιγὶ θυϊοη οὗ 8108 
Ρυγδιυοα ὃγ (Π6 96 ».8, (γ πο ψου]ὰ, ρεγῆαρδ, θ6 ἴιδτθ ἃ 
τηοάς}), 800 ΗΠΏρ. ἀς6 εῖ. ὅγη. Φυἀ. ν᾿. 814., 

΄ 8ο οἷ δηὰ ϑομοεῖίς., (ῦε ἰδιῖεν οὗ νοι γεΐοτ ἰοὸ “. Ο. Ης- 
δεπείγεϊ 5 ΟΠ οι ἰδηΐθπλιι) πολνώννμον». : 
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Ολγρζον. δ ΕἸθαπι. Ηδοῦτ., διὰ οἰδοσ ψόοσκβ σοίεγγοα 
ἴο Ὀγ ὙοΪ ἢ. 
1. διέταξα. ΤΠ 6 Β6η86 οὔ [ἢ 58 ̓ψογὰ 158, ὈΥ Β0Π16, ΨΕΙΥ͂ 

ὈΠΎΔΥΓΓΔΏΓΔΌΪΥ ργοβϑϑοὰ ροῆ, 88 ἢ 10 τηοϑηΐ οοηι- 
πιαπαάοά. [τ Β.ΠΏΡΙΥ ᾿}]168 αἱγεοέοά, Θη7γοϊποα, αρ- 
»οϊπέοα, ογααϊποά, ὈΥ ΘΟο]οϑιδβοδὶ δυϊῃογιγ. Τἢυ5 
1 (ον. 7, 17. (σἤθγα βοῆ Μ55. ἢανθ, ὈὉγῪῚ ἃ ρ]οββ8, 
διδάσκω) 9, 14. 11, 84. τὰ δὲ λοιπὰ αἷς ἂν ἔλθω, διατάξ- 
ομαι. ΤΠ6 86η86, {Π6ῃ, 18: “48 1 αἰϊγοοίβα ἰο Ὀ6 
ἄοης Ὀγ (Π8 σμπ το 65 οὗ (οἀ.᾽ ΑΥ διέταξα τηβὲ Ὀ6 
ΒΌΡΡΙΘα ποιῆσαι, ΟΓ ποιεῖσθαι, ἴτοπλ ποιήσατε. Τὶ ἰ8 
εἰ ρΟγ ορβογνοά Ὁ. Κτδυβο, ἰΠδὲ (15 Β6θ8 δα 664 ἴῃ 
ογάοσγ ἰο δχοῖϊία {η6 στίοἢ (ον ΠΔηὴ8 το {Ὁ]]ονν {Π6 
δχδίρὶο οἵ οὐμοσ Ομ υγο 68 [γ᾽ ἸΠΙΘΓΙΟΓ ἴῃ ΘΔ] : 
δΔηα 4180 (11 πιᾶὺ θ6 δά ἀβθά, 85 δοἢῃηρ συρραδβίβ,) 
{παι ΠΟΥ ταὶρῃξ ποῖ τ Κ {μοιηβοῖνοθ δοηθ θυτ- 
{πεη6ά. 

2, Τα Αροβία πον (6115 ἔμθῖ (86 ογάδ)" ρυγϑυσά 
ἴῃ ἰῃ6 οἢυγοθοϑ οὗ (αἰ διία, νη ῖο ἢ [ΠΟΥ σψαγα {Πθη- 
Βα ἶνθϑ ἴο ΟὔΒ6 συ. 

2, κατὰ μίαν σαββάτων. Πα Οὐοιηπιδηίδίογβ, 8» 
οἰδθηΐ δῃά πιοάργῃ, ἃσὸ δρτϑϑὰ (Πα [ἢ15 βίρῃϊῆθβ ““ οῃ 
{86 3,γδϑὲ ἀδγ οὔ π6 ψ θεῖ," μίαν Ὀεΐηρσ υβοά, Ὀγ 4 Ηε- 
Ὀγαΐϑῃι, Ὁ πρῶτον ; 45 Μαῖιί. 28, 1. (ν]ϑῖ8 866 [ἢ6 
ποίθ), δῃηὰ οἵδ ραββᾶρθϑ, σῆς τᾶν ὃὕ6 566 ἱπ 
ϑ.0ἢ}]. 16χ. Τμα ἐσ ἢ 18, τᾶ σαββ. ψγὰ8 βοιῃηθ 1 Π|68 
ιι86α ἴῃ (ῃ68 86η86 τοϑοΐ; 80 ἰῃδῖ ΟἿΘ τὴδυ [ΠΟ ΓΆΠῪ 
τοηάσγ: “οὐ (6 ἢγϑί (οὗ [6 ἀ4γ5) οἵ (ἢ8 τοθεκ,᾽ 
1.6. οὗ Θδοἢ νψϑεοΐς ; κατὰ Ὀαίηρ ιιϑοἀ αἀδεγδιξὶυοῖν. 
ΤηυΒ ΤἬΘΟΡὮΥ]. ΟΧΡ δἰ ΠΒ : τὴν πρώτην τῶν τοῦ σαβ- 
βάτος ἤτοι τῆς ἑβδομάδος ἡμερῶν, 1. 6. (ἢ6 8415) τὴν 
Κυριακὴν. Οὐτοῖ. ΓΕΠΊΑΓΚΒ, εἶναι 1Π6 οὔειος τηδ6 ς0]- 
Ἰοοϊομϑ ἰῃ (ἢ εὐφοῖ,Ἐ δηὰ ἀἰϊβιίσιθυϊοα {π6πὶ οὐ {ἢ 6. 
ϑαδδαές; Ὀὰΐ τ[Π6 (ὨΠγβεϊδη5 τηδάς [ἢ 656 σο  ]Θο. 0 ἢ8 
ῬΓΪΏΟΙΡΑΙΥ οὐ {π6 ϑαῤῥαέλ δῃὰ Ζογα ἄαν ; (πΠουρῇ, 
48 [6 26ν]158} ΟΠ γιβίδη8, ορβοσνδηΐ οὔ (ἢ6 618} οἰ15- 
ἰοπ,8, ἰΓδηϑδοίθα ΠΟ ΠΠΟΠΘΥ σΟΠΟΘΓΉΒ ΟἹ {π6 δεθδίῃ, 

Ἐ Ὑεῖ, 88 γα ἰδᾶγη ἔγουηῃ ϑοῃοοίίρ., [ῸῪ εγα ρεγηιἐοα Ὁγ (6 
Ἶανν ἴο ἀο {Πϊ8 οἡ {ἢ ϑαῤῥαίῃ. ““ Απὰ (8 (ϑ8γ8 Π6) (Π6 Αροβί!ε 
ποῖ ΟὨΪΥ ρΡογρξίθ, Ὀυΐ 4150 εη)οΐμϑ.᾿" 
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τἰοτγοίογο {π6 ἄδγ [Ὁ] οί ηρ 188 ΠΊΟΓΕ 8.206 (0 {δ 
υγροβ6." Οπ (δε δἰ πηβρίνίηρ οἵ [6 δαγίγ (γιβίίδην 

ἀρέλημοι Γοίοτβ ἰο ψυϑί. Ματγί. Αροὶ. 1, ᾧ 88. 
[9 ἔγαὶν οὐβαγνοὰ ὃγ ὙΥΒιιθΥ, ἐδαὲ ἐΠ18 ἰοχί 15 δὰ 

ονἰάδῃςθ, εἶκε {Π6 ἢγβϑι ἀδὺ οὔ [Π6 θθκ νγ85 ρδγί!ειι- 
ἴα γ 8εῖ ἀραγί Ὁ ΟΠ γε 18}5 ἴ0Γ βαογθά ριγροδαβ ; (δ 
1Π6 Εαίῃοιθ (θεν, 498 ψυϑι. Ματῖ. Αροΐϊ. 1, 98, 99. 
εὦ, Ταογ. ἴζῃ. δά Μαρῃαθβ. ὁ 9. ΟἹεπι. Αἴας. 
δίγοπι. ἢ. 744. οὐ. [μυἱοῖ. ΟΖ. οοπίγα ([6]8. 8. Ρ. 892. 
εὦ ϑρϑησεγσ. “Νὸο ροοῦ τγϑᾶβοῃ (8445 116) οϑδὴ δὲ 
'νβη, ΨὮΥ 1Π8 ἀδΥΥ 5ῃουϊά αν Ὀδθη 80 μαγίϊου- 
αγὶζαά, θυΐ δὲ ᾿ξ νψγββ δρροϊπιϑὰ ἔογ (6 πσόγβῆρ οἵ 
οἷν [ωογά ; δηά βίηςα 1{ ψ85 ἃ ςοιῃηπηοιηογβίιοη οἱ μῖϑ 
ἸΏΘΓΟΥ͂ δηΐ ἰονο, ψογΚ8 οὗ ομδγιν ΈΓῈ οα {π|5 Οἱ 
ΡΘου Αγ ρρτγορτγίδιθ. 

ῳ, παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω, ἰ. 6, ““δἱ ποιῃ6. Βια58. ἐοσηρᾶγος 
{π6 Ετδυοὶ) ελες ἐμαὶ. Απὰ Κίγδιιβα οἰΐθβ Ψοβερῖ. Απί. 
φ0, 10. ψ ἤθΓα οἴκαδε ἀηὰ παρ᾽ ἑαυτῷ ἃΓ6 Ἰοϊπ6ά, 85 5γ- 
Ὀοηγηουβδ. Ρ]υϊ. ΑἸςΙ. 4. ἐκέλευσε οἰκαδὲ κομίξειν 
πρὸς αὐτὸν, ἀηὰ ΠΟ Ρ. 116 Ακ. ταμευσάμενόι δὲ παρὶ 
ἑαυτοῖς φυλλάττετε θήσαυρον. Τιθ. ἰ8 ον ἀποτιθ., 8ε- 

παΐ. 
ΤῊ ὅ,τι ἂν εὐρδώται. Ήοτο ὅ,τι 15 ἴ0Γ καθ᾽ ὃ ΟΥ καθώς. 
5866 Μεαίε. ατ. αν. Εὐοδεῖσθαι δἰ ση!8ε5 ργορεγὶγ “το 
06 «εἰ γογισατἀ ὁπ οπε᾽δ τσᾶν,, δῃὰ ἤραγαϊνεν “ἐσ 
δδ μγοβρεγθά ;" 88 ἴῃ ἔοπι. 1, 10. εἴπτως εὖ «μιαι- 
δηά 8 2οἢ. 4. εὔχομαι δε εὐοδοῦσθαι. ΤΏ Ῥῃιοϊορτοξὶ 
Οοτηπγοηϊδίογϑ σΟΠΊΡΑΓΘ ϑανοῦαὶ ρα588ρ885 οὗἁ ἰδθ (ἴων. 
βίοαὶ ψτἴογβ, πγοβί οἵ τ θ, Ὠον νοῦ υϑ6ὰ, οἵδ ἐλῤέπα, 
Ὠοΐ, ἃ58 Πδγα, οὗ ἃ ρεγϑοη. 80 Ηοτχγοά. ς. 78. εἷς τῷ 
Ἐλεμδι εὐοδώθη τὸ ἐς τὸν Δημάρητον πρῆγμα. [,Οὐδηεῖῦ 
δηα Κύδυδβα οὔϑογνο, ἰδὲ Ἰη [6 Νὸν Τοδιδιηθῆς [86 
ΨψοΊαὰ 8 ιιδοα ἴῃ ἴῃἢ6 πα νοῖςο : ἐπουρῇ ἱπ {ἢ6 
ΟἸαββίοδὶ πυγιεγβ σθπαγα ν᾽ ἴῃ ἐπ 6 ἀοῖνθ. Βυΐ 1π(δ6 
Τὸν Τοκίδιηδηϊ [ἢ ρμαδδιυδ 18 υϑ64, ιδηὰ ἰῆογα 15 ἃ 
ἰδοὶς γοέρεεηςο (ο ἴῃ6 ΑΠηϊργ. 6 δα {πογοίογο 
(ο υηάἀογϑίδηα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. δὸ ΤἬΘΟΡἢΥ]. ὅσερ ἂν ὁ 
Θεὸς πέμψη. Απά 80 (Βουπιοη. Κταιιβε γοίδσβ ἴὸ 
δἰ [Ὁ ἜΧΡΓΕΒΒΙΟΏ8, ἃ58 καθως ἡυπορεῖτο τις ᾿ῇὴ Αοἴβ 1], 
40, ἀηά καθὸ ἐὰν έχη τίς ἰὴ 4 (οι. 8, 1. Βιιξ {0 
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αἰ ἴδρδηςα 19, {πᾶῖ 1ὼ {ἢ 096 0 Γοίδυθησο 18 π᾽δάδβ ἴο 
(ἢ ΠοΙρ ογ Ὀϊεβϑίηρ οἵ (οα. 
Γἢ 6 δηθθηι Οομπηδηϊδίοτγα γθιηδῦῖ ΟἹ] (ἢ 6 δά πη Γ8 06 

)υάδριηεης βῃονη ἴῃ ἐἢ6 ἀἰγθοίίοη, “ ἴτο [ὰγ 1 ἃρ Ὀγ [1- 
1ἰ6,᾽ 168ι 10 5Βῃου ἃ ἢάρρϑθῃ (δὲ {Π6Ὺ πιϊρηΐϊ, δῇ (86 
ἤηδὶ οοἸ]οοἰΐίοη, ὉὈ6 840]6 ἴο σοῃέγθιυΐθ 8 σοιηρδγᾶ- 
ἘΓΝΘΙΥ 5128}} 8ι:πΠ.1. Βοβίθβ, ἃ8 οῖ. οὔϑογνοβ, 
ΔΏΥ ΟἿΘ6 ͵8 ΒΟΟΠΘΓ Ρεογϑυδλαρα ἰο σοηίγθαία 5π18]} 
ϑι1Π|5 οἰζθη, (ἤδη ἃ στοαῖ ἀθα] δί οὔσθ. Ηδχγο 1 σδῃ- 
ποῖ οἴη ἴο Ὡοίςα ἃ αἰ ου ν ψῃϊοῆ (Π6 πηοάσγηῃ 
(οπηπηοηίδίογβ τηᾶκα (πουρὶ, 1 {81 Κ, σαι.86658}γ,) 
δῖ θησαυρίϑων. Τίοοκοα, Ποάάν., πὰ Μαείη., νου ά 
ἢδνα 1{ υπογβίοοά οἵ {ῃ6 σοπλοῃ {ΓΘαΒυΓΥ ; 851η66, [ἢ 
{Π6 ΠΙΟΠΘΥ͂ ΨΘΓΘ ΟἿΪΥ ἰαἰὰ πΡ δ Ὠοπῃθ, ἴπθγθ ψοι]ά 
8:11 Ὀ6, ψῇδί (ἢ6 Αροϑβέ]θ ν]βϑῃθα βϑῆοι]α θ6 δνο!α6ά, 
8 (οἸἸοοιίοη ἤθη ἢ6 οᾶπ|6. Τὸ δνοϊὰ νοὶ ἀΠΠΠ- 
συγ, (6 τρηάθν παρ᾽ ἑαυτῷ ὃν ἰέδο. Βαϊ (ἢϊ5 1Π6 
11831185 ἸοαιΘ ηἋἹ Ψ}}} ποΐ ρογπῖῖ. Βρ. Ῥβάᾶγοθ ψουἹά 
Γοδ θησαυρίσων, ΜὮΏϊΟἢ ἢ6 ΓΟΠΘΓΒ: ““ (ἢ ἢ6 ΠΊΔΥ 
θείην ἴξ ἴο δ ἐγϑαβιυγγ." Βιι [νον πηςοἢ ἀουδι 1 
1η18 νου !ὰ θ6 ρσοοὰ Οἰἴδοκ, Δη4 1 Κηον ὯΟ :πϑἴδησα 
οὔ θησ. ἴῃ {18 86η86.0 ΤΠη6 ΒΙβῃορ {π|ηΚ8 {πὶ 1Π6 
Ιαυἱηρθ ὉΡ ογο ΚΙυ, δηἦ Π6 σοης Ἰ.Γ0Π5 ἰο [ἢ 8 
ΠΟΠΏΏΟΠ ΓΘΑΒΌΓΥ ἍΘΓΘ ΤΠΟΠΙΠΪΥ ; 8Δη4 ἢ6 οἰΐε8 Τοῖ- 
{0}}., ἰο ρον {πὶ τῃοηΐΠ] ν σοπίγ θυ 1085 ΨΘΓΘ 
τηδάθβ. Ὧν. Ὗ 6118 δηὰ Μτ. δίαάδβ ἀο ποῖ ᾿ηἀθ64 τοδὰ 
θησαυρίσων, Ὀυϊ ἱπίοΓγρτχαί θησ. 80 ἃ8 ἴο Ὁη116 οί {Π6 
δχροϑβιοηβ; Μ᾽ ηϊοἢ, ἤοψανογ, οδηηοί 06 δατη 64. 80 
ΠΊΘΔΗΥ ΒΟΓΌΡ]68 Ὡ66α ηοΐ ἢανα Ὀ66η Γαὶβθα οἡ {}18 41ΠΠ- 
ουγ, πα (6 (ὐοπιηπχοηίαϊοιβ γαοῆθδοίθα, (πὶ {6 
ἈΑΡοϑβι6 οὐἷν πηϑδηΐ {πδἰ ἴθ γα βῆου!α 6 ὯΟ λογίαι, ΟΥ 
γ»γἱυαίε απά ρεέΐῳ ραῤἠογὶηρε ἐδθη ἢγϑέ ἐο ὃθ πιαάε, 
«υὔθη ἦδ σαηι6, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ΟΠ 6 συνεισφορὰ ςοπίδἰηϊηρ 4}} 
{Π6 5ιπι|8 ψδοἢ δά Ὀδοη ἰδιαἃ ἊΡ ὈΥ δας ἴῃ ῥγίναίδ. 
ϑο ΤἬΘΟΡΗΥΪ. αἷς ἐπ’ ὄψεσιν αὐτοῦ μελλούσης ἔσεσθαι 
τῆς συνεισφορὰς. ΑΠά {18 τηρτΠοἀ νγἃ5 580 οδὶου- 
Ἰδιθὰ ἴο ργοάυεθ ἃ πριιοὶὶ ἰδγρασ ρϑηθγαὶ δ π|. [1{ 18 
ποῖ, ἸΟΜΈΝΟΓ, ᾿πηροββῖ0]6 δυΐ (ΠδΔὲ {ποτ 88 ΤΌΘ 
ἩΠΔη οπδ συνεισφορὰ, ΡΕΓΠΔΡ8, βανεγαῖ, θεΐογε Ῥδυὶ 
ἕδη; τπουρὶ (6 ννογὰβ ἀο οὶ ὀαργοδδ {1||3, Απά 

ΨΟΞ. ΥνἹ. ΘθΒ 



88 Ϊ ΟΟΒΙΝΤΗ͂ΙΑΝΒ, ΟΝΑΡ, χνυῖ- 

80 ῆδι Βρ. Ῥοδοθ [δ βαϊὰ οὔ ἐπ ραγπιοπὶ οἱ 
ΤΟ Π ΠΥ σοπίγ θυ(οηΒ ἴο ἔπ οοπμπηοῦ βίοςκ τσ ὃὲ 
Ὑ6}} ἰουπαοά ; δηἀά [ἴ Βθοϑιῃβ σοπῆγπεα ΟΥ̓ ᾿ΓΏΘΟΡΗΤΙ. 
Ὑἤ086 ΨοΓγὰβ ἃγθ (ἢ 686 : οὐ γὰρ εἶπεν, εὐθὺς φέρε, ἵνα 
μὶὴ ὀλίγων τις ἔχων αἰσχύνηται, ἀλλὰ σεαυτώ εὐ» 
αγε, καὶ ὅταν ἀξιόλογον γένηται, τότε Φέρε. Πιουρ, 

ΘΓ 8}}, 186 Αροβίία ΟὨΪΥ πιεδῇβ8, ἴ{πδὶ »εέέν φαΐβεν- 
ἑηρφϑ ΚΡ ποῖ λαυθ ίο δε νκκαάε τε ἢ6 σ8Π|6. δὸ 
ἽΠΘορΙ. : ἵνα μὴ (φησιν) ὅταν δέη ἀναλίσκειν, τότε 
συνάγητε. Απηὰ βοὸ (βευπιεη. : ἵνα μὴ ὅτε καιρός ἔσται 
ἐκφοράς, τότε συνάγειν ἄρξηται. Αἱ 4}} ανοηί5, {δε 
γτοργίοιυ οὗ οὺγ σοπηηοῃ νϑγβίοη 15 (ἢ5 σοι οἰεγ 

ΘΔ ΔὈΠ 5 Π6ἀ. 
Ιη 1815 νΕΓΥ͂ Β8ΠῚ6 86Π868 θησ., 15 (Δ Κοη ὈΥ Ο,ἷτοϊῖ. δι 

4}1 (η6 Ὀδδί γοοθηΐ ΕΟ ΘΕΙ͂ΝΕ δηὰ (οπιπησηίδίοιβ. 
Ις ἰβ ἤϑγε οὐϑογνϑὰ ὈΥ δοποσιρ. {π4ὸ ΘΥΘΓΥ 796ὲῃ 

νι ο ν ἰδῃ 6 ἃ (0 566πὶ οὗ ΔῃΥ δβίθαβι ἢ [ἷ8 γα] σίου, Κορὶ 
ἃ σογίδίη ρΌΓΘΘ, οὐ ᾿{π|6 θαρ, ἴῃ τῆς ἢς [δα υ} 
ΑΪΠ18. 

8. οὖς ἐὰν δοκιμάσητε, δι᾽ ἐτιστολῶν τούτους πέμψω. 
Τθετε ἢδ8 Ὀδοη η0 πε αἰ Έγεηοε οὗ ορίπίοη 85 ἴο ἴῃς δοῃϑίτος- 

ἐΐοω, δηὰ, 86 ερειηέςεηιϊ τπετγθοῦ, ἴἰπ ϑοηθε οὗ ἐπεεε ποτώθ. [λμδεσ, 
Ἐδεῖ., οὖς σουηπιοῦ Τγδηδίδίουβ, Μ|}}, θοδάγ., Μδοίζη., ϑϑάε, διὰ 
ΤΏΔΩΥ Οἰεγα, οοπησοὶ {πΠ6 το 8 δι᾽ ἐπιστολῶν τ (ἢ ἔΌΣτΩοΣ δοκι- 
μάσητε : νΐοἢ δοεη}5 {{γ6 ποτα Ὠδίιγαὶ τηοάς. Βυζ  ϊ ἰδ ᾿58]6 ἴο 8ετὶ- 
θ09 οὐ͵εοιοη8. ““ΤΉετε οὐ] Ὀκ πο οσεδβϑίοῃ (58γ5 τοί.) ἔον ἴδε 
Οὐοτἰπ  Πίδηδ ἴο δἰ τη ν Ὀγ Ἰειἴεσγβ ἴο ἰνε Αροδίϊε, τεῦ ἀρρτγοδαίίοι οἵ 
ἀπεἶν᾿ ΟὟ ΠγΕΘΘΘΠΡΈΓΒ, 83 ἴπ6 ΑΡοΟδίϊα νγϑῶϑ ἴὸ Ὀ6 ργεβεηΐϊ δὲ τνεῖσ δρ- 
Ροϊηϊπιεηῖ." Βρ. ἤεδγος, νῃο δάῴγρίϑ {Ππὸ σοηδίγισίοη ἴῃ ᾳοεϑξου, 
του ὰ οὐνίαίε {1|ε αἰ ΒΠσυ Υ Όγ Ἰμϊογργειϊρ δοκιμ.: “5 ΨΠΘΏΘΟΕΨΕΓ γε 
5}4}} παν δρργονθα ὈΥῪ γοὺγ ἰαἴἴεῦβ ἴ0 τη 65 Βί,᾽" ἃς: υπήεγοίδινην 
ἧς οὗἉ ἐπεὲν Ἰειίοτο βεῶϊ ἴο ϑῖ, Ῥδὺ] Ὀεΐνγεεῃ {ἶνε (με οὗ Πἰδ τυ εἰωρ; (Ὡς 

͵, Ἐρίδι]|6 ἀπά ἢἷδ οοιηἰης ἴο ἴπεα.. Βυι (Πὶ5 ϑεῆϑε Ἵὁδημηοῖ ἔδισὶγ δὲ 
εἰϊεϊτοὰ ἔγοπι {{π6 νγογάδ; δῃὰ τηόγθονεῦ ἰϊ [εϑεῖβ ἴο δὴ αὐς ΠΠγ ; ἔος 
ἐπὶ οἰιοΐοα τνοσε {μεΐγϑ. ῬὮΥ δῃουϊὰ {ΠΟῪ ποῖ οἴυ86 αἱ πὸ τἰπγ 
Βα {πὸ Αρμοδῖϊε νου ϊα θὲ αἱ (ογίμιν, διὰ ἴδ ρθηςεγαὶ σννεισφορὰ 
66. Μδοκη. (ΒΒ 1ΐ οογίαϊη, (ϑϑείηρ ἴῃς Αροδὲϊθ νγαᾶὰϑ ἴο ἔδκε 
{{π656 ΠΙΕΘΒΘΏρΡΕΓΒ Ὁ ἢ ἴο Ζεγυδβαλθη,) {πδι (ΠΟῪ νγουεὶ παν πὸ 
ἠδοὰ οἴ δΔηγ ἰεζίογα ἔγοτῃ ΐπ. Ηἢδ τπογείοι 6 ἰδ οὗ ορὶπίοῃ, {πὶ ἴνῈ 
Ἰεϊϊετο οὐ νης τπ6 Αρμοδι!θ δρθακβ, ψγεγα ει ΟΣ ἴὸ ἢοῦ ἔγοῃχ Πέμ)- 
6εἸ, Ὀι. τοίη ιν Ουτγὶηςἰδηδ ἴο (6 ὈγΕΙΏγεοη ἰη δεγοεδδῖεν, ᾿ἴοετιω- 
ἰὴ ἴπεαν, {πὶ ἴΠ6 ραζϑοηδ γῆ ργεβοηϊθα ἴμεβα ἰείίεσο, τνεγε δρ- 
Ροϊηϊοα ὃγ {επὶ ἴο δἰἰεπὰ τε Αροδίε σἤεη ὃς ἀεϊϊνεγεά (ἰ6 Τα] ]οε- 
τἴοπϑ δἱ }ευυβα τη." Βυῖ [1 ἰϑ ποῖ ἔγμδ (παῖ {π6 Αροϑι!ε ννυδϑ ροβι νεῖν 
40 ΒΟΓΟΙΌΡΘΗΥ ἴδε ΠΙΕΙΒΕΠΡΈΓΒ. ΤΣ Αροβι!ε, ἰῃ {}}}8 νοῦϑε, Ὁ] Ων σκρ. 
Ῥοιος αὶ {ΠΕ ἡγοῦ] μὸ αέοπε. [ἴἢ ἴδε πέσ ὑέγξ ἢ δάνεσίβ ἴο ἀϊς 
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σεοεοπιραπγὶηρ ἴπδαι, θυϊ ΟἿΪΥ ας α οοπίϊπρεπεμ, ἐὰν δὲ ἧ ἄξιον, ὅσ. 
ΑΒ, ἐπεγοΐογο, (6 Αροϑίϊε λεγο βγεῖ ξερφρροϑες ἰῃδῖ {πον νου] ρΡῸ δ]οηθ, 
1Π 6 ΓΟ 'ν85 ζγεαῖ γεδβοῦ ΨΥ 6 ϑδου!α 8εηά ἰεϊίοιβ νυν τῇ [Πδτ. Οοηδὶ- 
ἀογίηρ [ἢ μαγῖ 81. Ραυ] πδὰ ἴῃ ρῥγοιηοίίηρ {π6 σοηϊγι δυο, δηά ἢ 8 
νὴ δι ΠΟΥ 88 δὴ Αροβίϊθ, δη4, ἰἢ ϑοῖμδ 86η56, Βίβδῃορ οὗἉ Οοτίηί(, 
πόσα ουάὰ 06 4 ρδοι αν ῥγοργίειυ ἰῃ ἰβ βεηάίῃρ ἰεἰΐθγβ Ὁγ 1} 
ἸΏΘΒΒΕΉΡΟΙΒ; τηδη(ἰοηΐῃρ;, μὸ ἀουθί, ([Π6 δι ἰοΐδ] οοτητηϊ((οἀ ἰο 
186 η), δηὰ β)ιοννίηρ; 1ηΠ6 αὐ(πογῖγ νἱτἢ πο ῬΑ] πδὰ ἱηνοβίοα 
{Π6ιΏ, ἰο ἐχρεπὰ ἰζἴ ἴῃ βιιοῖ ἃ νυ ΑΥ͂ 88 βῃοιιὰ δϑεπὶ ᾿δῇ. | 

ΤΗΪβ ἰηϊεγργοϊαϊίοι, ἐπαγοίοσγ, ἰδ υἱίοσῖν θη θηδΌ]ς, ἀπὰ να τηυβῖ 
οομββίγυδ δι᾽ ἐπιστολῶν τῖϊῃ 186 τογὰ8 ὑοἰἰοιοίπρ, πατηεῖγ, τυῖἢ 
πέμψω τούτους. [τὴ ποῖ ανγᾶγο ταὶ {{||9 15 ᾿1ΔὉ16 ἴο ΔῺγ ΟὈ]Θοἴίοιι, 
Δα Ιϊ ἰ5 δυρρογίεα Ὀγ ἴπ6 δυϊμογίν οὔ 411 (ἢ δηιίεηε ΓΟ οπιπηδηϊαΐοτο 
τηἀ Τιδηϑίδίουβ, δηὰ ἴΠ6 τηοϑὶ Ἰοδαγηθα οὗ (ἢ6 τῃοάθγ ΟὨΘ68, 48 Β6ΖΒ, 
Ῥιμεε., Ηδιημ., Θγοῖ., Κηδίοθ, μοοκο, ῬΥΌγ, γε 115, ΥΟΙ, 162 
ΟἸεσο, Ηδσάγ, Οτγὶοϑῦ., Κγαυβο, Ἐοβϑϑηι., δηὰ δοῆίουθ, Ὧν. ΜΙϊ 
Σπ δοὰ ἀουθδίθ μοί ποῦ δι᾽ ἐπιστολῶν πέμψω Ὀε ροοὰ Ογεοῖ. Βιυὶ 
8ΌΓΕΪΥ οὗ [18 (γγδοβί. δηα οἴπες ατϑεὶς δίθοσβ δηὰ (οτητηθηίζδίουβ 
ὑγεγα ἕν Ὀειίεν 418}}Π ἀ ἴο ἄρα ἴδῃ 81ηΥ τηοάδγῃ Ογῖτῖς. 
ΤῊ διὰ ἰο ἴοῦ ἐν οἵ σὺν ; οὗ νη ἢ ΝΟ οἰῖοθ δὴ οχϑη δ ἔΓοτα 

1 Τίῃ. 9, 1. διὰ τῆς τεκνογονίας. 8 Ὠ 608. (ΠΊΟΓΘ Δρρορίζοἷγ ) οοσω- 
ῬΡᾶγεβ οι. 9, 97. 4, 11. 8, 25. 14, 90. Ηφοῦτγ. 12,1. Ης τομάρι: 
““ υπὰ οἴπὶ αρίβ(ο}}5." Δοκιμάσητε 16 (ο Ὀ6 ἴακΚεη ἷπ ἃ Ροριιϊαῦ 
ΒΘΏΒΘ, [ὉΓ : ““ ὙΏΟΠῚ γ6 ΓΩΔῪ ὮΝ ΡΓΌΡΕΡ ἰὼ 06 Οἤοθθη;" δ ἰῇ 
1 Τἤεβθ. 4, 4. Απά 80 ἴῃ ἴπε (ΟἸδϑαῖο νυσϊϊεσθ Τἢυ8 (18 αἰϊοὰ ὉΥ͂ 
Μοῖ8.} Ρ]αΐ. 1, 971 Β. ἐπέμφθησαν οὖν ἄνδρες πρὸς αὐτῦν, οὗς Δέων 
ἐδοκίμαθε. ἱλιοΐδῃ ϑογίδδ. 8. ἐφίλουν, οὖς ἐκεῖνος δοκιμάξοι, καὶ 
ἐπίστενον ἀρίστους ἄνδρας εἶναι. Δοξερῇ. Αηί. 13, 2, 8. οὖς δ᾽ ἂν 
αὑτὸς δοκιμάσῃ πιστοὺς καὶ φίλους, τούτους ἐν αὑτῇ φρουροὺς κατατ- 
τῆσαι. ὁ ίδοο. 4, 8. 8εςε (ο. μγοὸ (Ἰυεηΐ. 19. 

Αἰπγοϑῖ 41} (ἢ 6 τηοάξγ Οοτωπιεηίδίοσβ ἰχοαῖ χάριν ὮΟΙΘ 88 ΒΥΏΟΏγ- 
ΤΩΟἿΒ νἱ(ἢ ἐλεημοσύνην ; 88 2 (οΥ.8, 8. Δηὰ ἔγαυδθ ΟΌβογνββ, (δῖ 
[6 Ξορῖ, Τεηάεν (116 ΗΘΌΓ. ἼΡΤΓΙ βοιμείϊ πηθ8 ΟΥ̓ χάρις ; δοτηδίϊηε8θ. ὃν 
ἐλεημοσύνη. ΤὮΪ5 ΓΘΥ, ἰῇ ΒΟΠ16 Β6Ώ86, Ὀ6 ἴτυε ; γεῖ (06 ΟΠ ΟἾΒμ. 18 
ἴοο ΟτΥ δηά ἔογωιλὶ. ΒᾺΡ τῦογα ᾿ὐφτιηθηῖ δηὰ ἰδ νν.}}] Ὀ6 ἑουηὰ ἰδ 
{πὸ τουρατῖς οὗ Ἵ Ποορὰγ]. (ἀεγῖνεοά ἔγοπλ Ομ γ8.) : χάριν δὲ τὸ πρᾶγ- 
μα ἐκάλεσε, τοντέστι, φιλοτιμίαν, ἵνα δείξῃ αὑτοὺς μέγα τί ποιοῦν" 
τας, καὶ οὖκ ἐκ λύπης, ἢ ἐξ ἀνάγκης" τοιοῦτον γὰρ ἡ χάριε᾽ τὸ γὰρ 
ἐλεημοσύνην εἰπεῖν, ἀνάξιον ἦν τῶν μελλόντων λαμβάγειν ἁγίων. 
8ες Ὁ οΙΓ. 

ΤῊο ἀγοεῖκ Οοταμηδηίαίοῦβ δηὰ Οτοῖ, τυ ἢ γοιηαγκ οἡ {Π|6 ἀΕ] ἸΔΟΥ͂ 
ονϊηραά ἴῃ οὖς δοκιμάσητε, δηᾶ ἴῃ {86 ννογὰ8 οὗὨἩἮ Τὴη6. πεχὶ νϑσβθ, 89 
Αἰβο 16 οαὐτίοη δον ὈΥ [6 Αροβί!δ ἴο αθογι πὸ γόοῦζὰ ἔοσ βυερί- 
οἴου οὗ τηαϊνεξεαιίοω, ἴο ἁνοϊὰ βοαπάδὶ, δηὰ ἴο ρῖνε 80 οοοβδβίοη οὗ 
οἴπμηοθ. Τῆσυβ, δδ Ὑπεοάογεῖ θα} Ἔχργαββεὶ ἱΐϊ, ὃ τοῖς ἄλλοις πα- 
ραινεῖ πρῶτος ποιεῖ, καὶ ἀπρόσκοπος γίνεται καὶ ᾿Ιονδαίοις καὶ "ἙἘλλη- 
σι; καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ. ὁ 

4. ἐὰν δὲ ἦ ἄξιον. ϑοίῃα τηοάδγῃ (ὐΟΙπηΘηΐΔ[ΟΥ8 
ΒΙΏΡΙΥ τοηᾶθυ (18. “ 8ὶ γε ροβίυ δαί." Βαΐ (ἢ15 18 

: 9894 
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ἘΓΑΡΡΙΩΡ υΡ πιαίίεγβ ἴοο ὑτίοῆγ. [ἐ 15 μ͵ἱδίη {Βλδι 
ἔπογο 18 δὴ οἰϊρεῖσ, ψ ὨΙσἢ ὙΠΘορἢγΪ. 6115 ὉΡ ὉΥ τὸ 
συναγόμενον, 3.11. χρῆμα. Βιυϊῖ ἢ}15 18 ΘνΙ ΘῈ ΠΥ ἴοο 
ΔΙΌΙΓΓΑΓΥ δηα ργαοδγίουβ ἃ βυθδυα!οη. [6 ρτείες, 
ψ "ἢ (ΕΒ ευπιεη. δη Οτοί., πρᾶγμα. Τα ψογὰ ἄξιω 
πηαϑὶ 6 ἰΔΘη ἴῃ 118 ορμίαγν' Δοσερίδηοη. 

Τὴδ βοηίθησοθ 15 Μ6}} ρδγαρῆγαβθοα γΥ (Εσιιπεη. 
(08 : ἐὰν τοσοῦτον ὡς ἢ τῆς ἐμῆς δεῖσθαι διακονίας 
ἀπελεύσομαι. Βγ ΤὨἬΘοΟΡἢγΥ]., πηοΓγα βίρὶν, ἐπ. : ἐὰν 
ἡ ἄξιον τῆς ἐμῆς διακονίας. Βοῖίῇῃ {π656 (οπιπγοηίδίοις 
δΑν6 αἴοπο βθθῇ {ἢ ἴογοβ οἵ σὺν ἐμοὶ πορεύσονται, 

νι Ὠοἢ (ΌΥ ἃ Ξογί οἵ Ηβῦγαϊβπ)) 13 3: Π}ΡῚῪ [15 : “ {86} 
8[8}} ἤᾶνθ ΠΥ ΘΟΙΏΡΔΗΥ ;᾽᾽ ἰ. 6. “1 Ψ}}} ἈΟΟΟΙΏΡΘΗΥ 
{Π6π|." Το ἄξιον τοῦ, ἅς, Ῥγίηο ρα γ, Ὀυϊ ποῖ εη- 
(γον, γοϊδίθβ ἴο τῆς διηοιηὶ οὗἉ {ἢ βὺπ| οοἸ]εςίοά ; 
δηΐ {Π6 δηϊίθηΐ (ομπιηπιεηίϊδίοτβ δηὰά Οατοί. σιρδεὶγ 
οὔβογνο, (Πδὲ (6 Αροϑί]6 τἢ8 σονογ}Υ Οχοσῖθβ τδοὰ 
ἴο ΠΡ γα ΠΥ. 

λ8ρ18 Ἔχοο 6 ΠΕ]Ὺ ραγαρἤΓαβ68 {ΠπΠ6 ραββᾶσα ἔδυ5: 
“«Ἰῇ τἢ6. 580π|ὶ οὗὨ ΙΠΟΏΘΥ οοἸΪεοίοἀ ὃ6 ςσοπεάογαθίς 
ΘΠΟΙΡἾ, ΟΥ 8ΠΥ ΟἾΠΟΓ Οσοββίοη ΓΘΟΠΪΓΘ 1ἴ, δ ΜΨ1} δο- 
ΠΟΙΏΡΔΗΥ {ἢ 6πη.᾿" 

ὅ. ἐλεύσομαι---διέρ . Ηετχε {δ6 Αροβέῖας ἔχος 
16 {ἰπ|6 ψ ἤδη ἢθ 8ἢ}}4}} ν5]: (ἤδτ, ν]Ζ. ὁ {Π6 οσοᾶ- 
βίοῃ οὐ ἷβ ραβϑᾶρὲ ἰῃγουρσῇ ΜαἊοβάοηϊδ. ϑοάάνσ. δπὰ 
Μδβοκη. πϑοᾶ ῃοῖ, (Πογείοσγε, να Ὀδθῃ 80 ΒΟΓΌρΡυ οι 
88 ἴοτγοηάογ: “ἤθη 1ἢανε ραββθα [ἢγουρῇἢ." 1115 50 
ἢοεϊοηί ἰο γοηάεγ “ἤθη 1 53}}8}} ρ888 ; 1, 6. ἤθη 1 0885 
τ«πγουρἢ." 5. ΤΠ πψογαάβ (]]οσίηρ ἐτρίαϊη [ἢ 18, δηθὰ 
ΔΓ6 τηϑδηΐ [0 ἱπε]πηδία (Π΄ ἢ ᾿Ιπί6 48 ἴο Ρ858 [σγουρὰ 
Μδαορθάοηϊδ ἐπ ἀΐδ σαν ἴο (οτίπίἢ, δη4, αὐέεν λαυὶπσ 
εξ ᾿ξ. Διέρχομαι, “ 1 (πηρδῃ (0) ρ485. Τὴ πῇἢοὶε 
οὗ 1818 βοηΐθηςεδ 15 ἰἀἰοι σαὶ, ογ ρορυΐδγ. 

ΟΥ̓ τἢϊ]5 Ἰουγηον δὲ. [κα τη κο8 ΠῸ τη ΘῃΓ ΟΠ ἴἰη 
(ἢ6 Αοἰ8: ἔοτ ννῇδι 15 ΘΠ ΠοπΠοιὶ δὲ 90, 8., ἐδ ἤδνο 
ΠΟ τσοἔδγθηςα (Πογεῖο. ἡ {18 αυσϑιίοη, ψἢϊςῖ 1 

- 80 ΤῊΘΟρΡὮΥ]., γῆ ΟὔδΟΥναΒ : “ Ης ἀοδ68 ῃοῖϊ 5} Υ, “ ψιβε 1 ὺ 
ἰο Μαςοαοηία,᾽ Ὀμὶ “ ἤδΩ 1 μθδβ ἐβγουμχὴ Μεαοεύοηϊδ 4. ἀ. “1 νιοὶϊ 
«Ἀθῶ] ἴω Παδβίο, δηὰ ἐπ ραξεαπέ, Ὀυῖ νὶτἢ γου 1 8}}8}} γεηχϑΐῃ :᾿ ἃ χαλτὶς 
{δὶ μα μγεΐεγθ ἴβετ ἴο ἴπΠ6 Μδοοαοηίΐδῃβ; δηὰ ὑἱϊ σόδϑοῦ ; ἔς 
ετεδὶ ννῶϑ {πὸ Το εν οὗ {να Οογίπιίδη ΟΒΌσοἢ." 
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σδηποΐ ἤΘΓ6 ἰγοδῖ, 866 Εϑί., [ἰρδι,, ΒοΖα, Οτοῖ., δὰ 
Οἵ 6Γ8, σῆο, πονανοσ, ὑγησ ποίῃίηρ ἴο δὴν (ο- 
ἰαϊπίγ. Ῥτγορδοὶν ἐἤθγθ τνὰ8 ποίῃϊηρ τηδίοσγιαὶ ἴο σϑ- 
σοΓά, 11 θαίην ΟἿΘ ΠΘΓΟΙΥ ΟΥ̓ ΟΥΑΙ ΏΔΓΥ ν] ΒΔ (0η δὴ 
ΒρΡ᾿ Γι] σοηῇγπηγαίίοη. 

6. πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ, “ΑἸΔΑ ΨΠ} γου 1 ΠΙΔΥ 
Ρογδρ8 δ! 6 (ϑοπηα {1π|6), οὐ δνϑῆ βίδυ [6 “ν᾽ πίθγ. ἢ 
ΠῺαραμ.. Ἰτηρογίβ ποΓ8 [Πδη 80] ουγπίηρ, ονθῇ ἃ βογῖ οὗ 
ΔΙ Ἰηρ : ἃ βίρῃ! βοδίίοη  Ἰοἢ οσουγβ ἰῃ Ηθρσ. 7, 28... 
δηη68 1, δ. Ζ2οἢ. 1, 10., ἀηὰ οὗ ψῇΐςοἢ ΘΧΑΠΊΡ]68 ἅΓ6. 
δΔαάδιυςσοα ὃν Ὑ εἰ8. ἔγοιη (ἢ6 (]δϑϑίοδὶ ψγίίθιβ' Τῆδ 
σἢίοΥ ἀϊβδγεπος θθίνθθῃ {Π6 δογρίυγαὶ! δηὰ ΟἸδβϑιςδ] 
1.86 18, (ῃδί 1ἢ {(Π6 δέξο βϑοῆβα ψογὰ ΟΥ ῬὮΏΓΑΒΘ ΠΊΟΓΘ 
[ΠΥ υηΐο!άϊηρ {Π6 Ιάθ4 15 δἀ δὰ, Ἑοἰϊοῆν ψογάβ οχ- 
Ῥτοβϑῖνο οὗ ἀυτγαίίοη οὗ {ἰπ|6, ἃ8 χρόνος. 
ΤῊ τυχὸν ἰ8Β Δῃ Δἰνοῖῦ ογπηθά ἔγοιη {Π6 βθβοοηά δογίβὲ 

ΡΑγ ΟΡ] 6 πθυΐϊογ, ψ ἢ ἃ βυρδυά!οη οὗ κατὰ τὸ, οο- 
ουγγηρ ἴῃ Χρη. Ατὔὰῦ. 6,1, 12. [τ ΘΧΔΟΙΪΥ σογγο- 
ϑροηἋ48 ἰο οὔ ρεγ-λαρθ6. ΤὭρΓΟ 18 ἢῸ Οσοδϑβίοη (ο 
»}γ685 ΟἹ [6 ἴ6γπη, 8ἃ8 ὁ βοῃηθ οὗ {πΠ6 δηιθηΐ δηᾶ 
ΘΑ τηοάθγῃ (Οὐοιμτηδηίδίονβ. [{ ἱπιρογίβ σοῃίη- 
ΒΘΠΟΥ οὗ δνθγΥ Κίπά, δηά {ἢ “τη ρ}168 ἀῃοογίδ πίυ. 

ἤγγβοϑί. οὔβεγνβ (δι (Π6 ἰδγιῃ 18 υϑοά ὅτι πάντα 
οὐ προηδεῖ Παῦλος, καὶ συμφερόντως ; αἵ ἰοαϑὲ Πα Κηονν 
ποῖ ον {Π6 Ηοὶγν δριγιὶ ψου]ὰ ἀδίογπηίηθ, ν ΠοΊΠΘΓ 
ἴον ἢ 8 βίδυ, ογ ἀδρδγίυζα. 
Τῇ ἵνα 18 νΘΓῪ 1}} τη ἀθγθά 1ἢ 81] οἷν Ἐπρ] 8ἢ Κ᾽ 6γ- 

80η8, δη ᾿πάροά ἴῃ τηοβὶ οἴμοτθ. ΤΠη6 {τυ ἢ 18, ἵνα 
18 ὮΘΓΘ, 88 οἴϊθη, ιιϑοὰ, ηοΐ τελικώς, Ὀπὲ ἐκβατικώς, 
δΔηά ἀρδηοίεβ 5:Π|ῸΪῚῪ ψῆδί 58}4}} ἤᾶρρθη; ἃ 8ίρῃ!- 
Ποαίϊοη ἔγθαι θην “ΕΠ ΠΕ ἴη δοτρίαγα. 
Τῇ ρυγροτί οὗ (Π6 νψογαβ ἵνα ὑμεῖς---πορεύωμαι 15 

Ὑ06}} ἰα1Ϊ4 ἀονῃ ὈΥ ΟἸΠγγϑβοβί. (ἢ : καὶ τούτο ἀγαπῆς 
καὶ φΦιλοστοργίας. (ΕἸ σιπηθη. 88 γΥγ8 ἴΠΘΓΕ 8Γ6 εἰς παρά- 
κλησιν καὶ παραμυθίαν. Απά ἴῆδ86 ψνὸ ΘΧΡΟΒΙΓΠΙΟΉ8 
ἘΠΙΘα τοργεβϑηΐ, 1 {Π1ηΚ, {πα [Ἢ}} ἴΌγοα οὗ (Π6 ψογάβ. 
ΤΌΏΘΥ γα, ᾿ηἀ664, Κα (μ6 ἔογηεγ, Ἔχργαββῖνα οἵ ρσγοδῖ 
δῇδοιϊοη. 
0 τὯΔΥ Ὀ6 ῬΓΟΡΕΣ ἴο οὔβεγνθ, [δὲ {Π]5 ΘΟΜΑΤΗΣ,, 

8Π6, ἰῇ 80π]6 ἄσργθα, σοοοπιραηψὶηρ δογιυατά τῃ8 
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ἰοδοΐ στε οὗ δε δηὙ ψ͵ὰ5 δῇ ροαυἰδῃ δα συβίοξα ἰ5 
{με ἢγεί αρθϑ, βῃἃ δβρϑοίδ!ν τθεπ {μ6 5ί3Υ τϑδ οὗ 
ΔΏΥ ἀμ γδίιοη ; δος {πῸ ΑΡΟΘΙ]6 πεσε οοπτειαρίδίδα, 
Βιυς 1 πανα ἰγοδίθα οὐ (δ18 δυ )])θοῖ [ἢ νΔΓΙΟΙΙΒ Ρ8558ρἘ5 
οἔτπε ΔΑδίβ. 
ΤΠ υὑδο οὗ ἐὰν ἴογ ὧν, τυβέοῦ οσου5 ἤθεα δδα οἶδβο- 

ὙΠΘΓΟ 1 ἴἢ6 Νεν Ἐρδοίδιηθηΐ (866 56}. 1,δχ. δδά 
ὟΝ εἰπε τ. Οἵ.) δρρϑδγβ ἰο θ6 ἃ νεβίρε οὗἉ (δα δ8- 
[6ηΐ υϑερθ γοῖ ΠΠρογιηρ ᾽η [Π6 σοεηπηοη “δἰ ες, ἰου 
δῆτε δὰ θεοη ἢἰοὰ ο᾽ Ὁγ ΑΕς τρῆποιιθης. Αἴϊες 
πορεύωμαι ἴῃς ῬΑγΑρἢΓΑδι8 δα ἃ : “ ᾿ηίο Ψυἀ 5 4,᾿" πῆϊ- 
ἘΠ6Γ, 845 Ἀρρϑαγβ ἔγοιῃ 4 (οἵ. :, 16., ἰὴ Αροϑβείς ἀδ.- 
Ραγίοἀ ψἤρη ἢς Ἰοεΐς τε. Βυὲ {}|8 ἀπέξείραξέηξ ἐἐε 
ευεηΐ, δθὰ τἢυ8 τηδκίηρ ἰΠ6 Αροβίϊο᾿β σσογάβ ῥτο- 
ἐπάνήας 86 6ΠΊ3 ᾿ϊ{1}6 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, ὨΔΥ, ΒΟ) ΘΟ δὲ ̓ ΓΓᾶ- 
ιἰοηδὶ. 

7. οὐ θέλω γὰς ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδω ἰδεῖν. ΤῈ ἰ5 ἐγαὶγ 
οὔβογνθα Ὀγ υτη6ῆ., (881 (18 15. 8ὴ ἑρμηνεία τοῦ 
ἰρημένου ἄνωθεν, 1. 6. 15 Θχοροίϊοαὶ οὗὨἨ τὰς ργεοβθαϊηρ. 
Τὰς ἄρτι ἰδ τηϑδαηΐ ἴο Ὀ6 ΘΙ Ρ] ΙΔ 01ς8], δηὰ 15 ποὲ ννοἱὶ 
Σοηογεα πωῆο, ποῦ, ἃ8 ἰὲ 18 ἀοηδ ὉΥ͂ 81} (η6 Ὑγδαηδίδ- 
(οΓβ. [{ γδίπεσ βἰβηϊῆθβ ἐδεπ; 4. ἃ. “πον ἴπδι 1 
μδνβ ἀοϊαγρὰ δὸ Ἰοῃρ." Ἐν παρόδαν ΘΟΧΔΟΙΥ ςοττε- 
Βροηᾶβ ἰο (86 Εγθῃοῖ δ ραδοαπέ, δἰρηιἝγιηρ “ ἴὰ 
ἘΓΒΏΒΟΙΓΒΆ, ἴῃ ἰγδηβίίυ." (ὐδβδυῦ. σοπάσγβ ἐξ οδέενγ 
ἑαηίμιηι οὐ γεν μποίογϊὰ, ἃ8 Μογβῖὶ. δἀ5. ᾿1δεῖν 1 
ἰεγὸ ὑδοὰ ἴῃ ἴΠ6 ῬΟρΡΟΪᾺΓ 5688 80 σοι ΠΊΟΏ [Ὼ ΟἿΓ 
4έσ, ἱ. 6. υἱσίέ, σοπηυξπῖγα; δὲ ἴῃ [ἀκ 8, Φ0. Εοε. 1, 
11. (ἡ ΠΘΓΘ 866 {ππῸ ποΐ68.) 1 ΤὮὭρεϑ. 8, 6. 8 «96π|68 14. 
Ιη τΠ6 8816 Ρορυϊᾶῦ 5686 τηυδὲ (ἢ 6 ψογάϑ χρόνον τινα 
δ6 ἴΔΚθοη, ν!Ζ. οὗ δοῖῃβ οοπείἀεγαἷο τἰτ6. Ραϊεγυ. 

7. ἐλπίξω δὲ, ὅζς. Οτοῖ. οὔβογνοβ ἰδὲ (ἢ6 ΑΡοβιί!β 
ογα δνίῃοθβ 818 δοουδίοηηοα ΟἸτΙδιϊδη ἀἰϊδάοπος ἰδ 
βροακίηρ οὗ {πὸ μποεγέαϊ ζμέπγε ; 88 ἰὴ βου. 1, 10. 
1 (ον. 4, 19. Νὸοῦ νψ͵ὰ8 118 Τηϑ Π6Γ οὗ βροδἰκέῃρ; σοη- 
σΟΓΠΙηΡ αΐυΓΘ ΔΟΙΙΟΠ5 ἀη Κηονη ἴο (6 Ῥαρδηβ Ποιη- 
δ6ῖνοϑ, ἔγοπη ψὨοιη δ οἰΐθ8 δχϑίη]ο8. [{ 8 68 
οἶδ} δη]οϊ θα ὈΥ «41Π168 4, 156. δηα ν88 (483 Μδς 
Οὔϑαγνοθ) δἰ σαν Ὀγδοίβοαὰ ὃγ ἐπθ ἢγξε ΟΠ γ δι 18}, 88 
Θχργαδδίης ἴον ἄθορὶν {παν σοῦ δῆήεοιθα Ψ ἢ 6 
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5686 [ἢ δ 81} αν ἢς8 ὯΓ6 ὑηο6γ ἴΠ6 ἀϊγοοίίοη οὐ Οαοά. 
Το εαέδοηδ, 6 τοὺ δΌΡροβθ, υϑοά βιυςἢ ἜΧργοϑ- 
ΒΙΟῺΒ ΓΑΙΠΟΙ 88 π|676 ρἤγαδοα, ἴοὸ ψΏΙΟΝ {Π|{6 τηθδηϊης 
ψγ88 αἰίδοροα. 

Επ5ι. οὔβαγνθδβ, [ἢδί ἐπιτρέπω 5: ηἸΗδ68 ποΐ ΟὨΪΥ 267- 
τηϊἑέο, Ὀὰϊ οοποδάο, ἰ. 6. σῖνα ἃ ροόνδσ οὗ δοίίηρ. 
ΓΏϊ6, Ὠονθνοῦ, 866 Π|8 Δ [ΠΠΘΟΘΒΒΘΑΓΥ ΓΟΗΠΘιηΘηΐ.. 
ΓῊΘ Ἐχριθββίοη ΤὩΔΥ Ὀ6 50} τοηαογρα: “ 1 ἰς. 
8.8} ρΙ6δβε (ἀοα. 

8. ἐπιμενῶ δὲ ἐν ᾿Εφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς, “1 
Ιηἰθηἀ (ο γϑιηδίη δὲ Ερἤθϑιιβ {1} Ῥρηϊθοοβί." [1 ἰ5 
6 }} οὐϑογνοά Ὀγ Ομ γυβοϑβί., [μηδ΄ {πΠ 656 ψογβ Ἰηἀἰοαῖθ 
δήδβοιοη δηὰ σοηἤάδησθ, ὈΥ τονθδ!ηρ [18 Ὀ]Δῃ8. 
τοί. γϑγδυκβ {πδ΄ ΟΥΠΟΓ ΤΟσσδβιοηβ ΟὈ] Θὰ πὶ ἰο 
Τὰ ΚΘ ρ,ΘΔΙΟΓ ᾿αβίθ ἤδη ἢ6 1Πθη Ιηἰοπαρά ; (Αοἰβ8 
20, 10.) ἑέα ἀαπιδιιίαέογίω δμηΐ δοηιΐμμηι υοἰμπέαέο5. 

ΟΣ τ)6 ψοτὰάβ ὥς 'τῆς πεντηκοστῆς ϑ0Π1|6 ΘΑΙΪΥ 
πηοάδγῃ Οοιημμθηΐδίογϑ (848 Εγαβιηι8) {6 ἀρτγορὶι- 
ουϑὶγ. ΤΟΥ ΜΠ] ηοί 4]|οὺν {818 σοι ΡῈ (Π6 Κ δε ΣΝ 
,"δαεέ; ἴον αὶ ἀϊὰ (ῃ6 Ο΄οηπέϊίο5, Μοτὰ (ἢ6 ΑΡροϑι]6 
ψγ»ὰϑ δαεἰγοϑϑίηρσ, Κῆον δϑουΐξ ἐλαέ οὐ ψῇδὶ δά 
Οἠνϊδέϊαῃς ἴο Ἵ ΜΙ 10 βίηςσα [Πδΐ, ἰοροίϊαοῦ ν ἢ 41} 
(Π6 οἴμοῦ ραγίβ οὐ 16 σαϑγοιμοηϊαί αν, δα Ὀδθη 
Δυτοραίοα. Βαί, 88 δι. ΓΙΡΏΓΠΥ οὔϑογνοβ, τἢ6 ἔνο, 
ΡΓΪΠΟΙΡΔ4] ἔθαϑί8 οὗ (ῃ6 26 'ν8, [6 Ῥαββονϑῦ δηι Ῥϑηίο- 
οοβί, δὲ πᾶν Ὀδοη ψοὶ]ϊ Κηοόνῃ ἴο {6 Οἰδη 1165, 
Ῥοοδιυιδα οὗἩ τῆ Ψψ6}}9 αἰϑρεγβθά διῃμοηρ (ἤθη ; δηά 
(Ὠ6 τοῖρῃξ μανα δα 464) πγιδὲ ἤανθα Ὀ6θη [Δ0}}} 18 ἴο 8} 
Ολγιρέιαης, [τοῦ (Π6 δογιρίαγοϑ οἵ 8. ΟἹὰ Ταβίδ- 
τηοπί. Βιυΐ (6 ἐγυτἢ ἰ5, ἴ[ὴ6 ΔΡΟοΒΕ18 βρθαῖβ8 ῃοὶ 80 
τπσἢ οὗ τηὴ6 Ζαρέ ἐΐδοῖ, τἰπουσ ἢ Β6 πιρἢξ, δηά 
Ρουθ αρ8 ἀϊά οὔβογνα 1ΐ, 88 οὗ (6 Εδαβί-ἐϊηιδ; 1ιι8[ 88 
ψ6 4]1 τηδῦῖς (Π6 ἀϊδι!ηοίοη οὗὨ πη68 δηα 56 850}8, 
δον [ῃ6 τδηηογ οὗ οὐγ ῬΟΡρΙ8}} δῃσθϑίουβ, ΌγῪ (ἢ γίβι- 
πιαδ, Μιοίνδο]-πιαδ; τῃουρὴ Μ6 ἀο ποῖ, οἡ (παῖ δο- 
σοιηΐ, ργοΐεββ ουγ 6] 16 1η (ἢ 6 πια85. ΝΑΥ [Π6 ἰθγιη8 
ἀγα 584 ὈΥ ΠΏ Ὀ6]ΙΘν ΓΒ ἴῃ γον δίίοη 1156 

ΟὍη ᾿Εφέσῳ 1ἴ 15 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΔΓῪ (0 ἀν 6}]1. [Ὁ τηᾶῪ 
β ἢ ςο ἰο γείογ (Π6 τϑδάδθγ ἰο (6 [πἰγοάαοίοῃϑ ἰο (ἢ6 

- 

ἘρΡἢ65. Ὁγ εί5, αῃᾶ Κορρε. 
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θλῦπν σϑρβη ΠΡΘΝ Βγ θύρα ἴ5 τηθϑδῃὲ τρείδ. 
ΡΒΟΥΙΟΔΙΙΥ δὴ οσολβίοη, ΟΥ Ορρογίυηλν οὗ (ΟΠ Δ 
{Ππς. [Ὁ βοοπὶ8 ἰο ὃ6 8 Ηοῦγαίβη ; ζῸΓ 
οἰϊε8 ἃ ΒδΌθϊησαὶ ραβδαρο ψἤογα ΓΓ α ἄοον (πῆθδος 
πετάω) 18 80 υδοεά. Απά ἴῃ οἱ. 9, 17. ΓΙΓΊΕ [5 τοὺ- 
ἀεγοὰ Ὀγ ον εἰς θύραν ἐλπίδος. Απά γεῖ ἔτοαι (δε 
ΡὨΠοϊοσὶι ἹΠυϑίγδίογβ ἴὉ Δρρθᾶγβ 1ῃδὲ θύρα νς 
δοπηθι! 268 80 Ὀδο Ὀγ ἴῃς ατοεῖς Ἡγιΐοσα, δη6ἃ ἴόγοι 
ὈΥ ἰῃ6 1,διίη οὔθβ. Τῆυβ ΡΙυς. ϑγιρ. Ρ. 696. θύρας 
ἐπὶ σεαυτὸν ἀνοίξας. (Ἰςο. .ἢ 18, 10. διϑςῖεῖδε ἔογες 
δρογιυηίιγ. (ὅδ 6 τῆογα ἴῃ ΄ εἴ5. δηὰ δ'οῆ]δθιβ. [,χ.}} 
ΙῺ (Π6 βδιῃ6 56η86 1ἰ ΟσουΓ ἰη Αςίδ 14, 97. νι ετε 
866 {ἰ|6 ῃοΐ68. ΝῸΓ [8 τἢ}8 υβδ6 ψἰτῃουὶ Θχαπιρὶο δὰ 
ΟΌΓ ΟΝ ᾿ἰδησιλο. ὙΠΟΘΟρΡὮΥ]. ψ 6}} ΕΠ υπέταῖθα {δὰ 
ἔοτςα οὗ {π6 ἰθγῃ {ἢ118: πολλοὶ μέλλουσιν εἰς τὴν πίστιν 
προσελθεῖν, καὶ πλατεῖα ἀνέωκται μοι εἷς τούτους εἴσοδος, 
ἅτε ἀκμαξούσης τῆς διακονίας ἡ αὐτῶν εἰς τὴν πίστιν. 

᾿Ανέωγε 15 ἔογ ἀνεώχθη, ΨὮ ΟΝ δοῖα οἵ δε Αἰ- 
εἰςἰ5ῖ15 (που ρῆϊ 4 δοϊεςβπι, θυΐ οἴδοῖβ Ἰυϑι θά. (δθα 
1ἢὴ6 ςορίοιυβ οἰϊδίίοηβΒ ἴτσοῃῃἨ (86 ΟἸἼὙδιπη γί η8 ἰπ 
Ὑνεῖβ. δηὰ Κυρκε) Ὑεὶ 1ἴ ὁοε8 ποῖ δρρϑθᾶγ ἴο μιᾶνὲ 
Ὀδοη ἰη υ8ὁ6 νη τἢ6 ΘΑΓΙΘΓ νυ Σ (6 Γ8. ἢ 15, 1η 8)]} 
Ἰδαησυάσος, (ἢ6 ο886 ψἱτἢ νογὺβ τ ῖςῖ, Κα (ἢ5 δηὰ 
ΟὟΓ ἐο οβρέμ, ΤΩΏΔΥ δ υδοα ΕΟἸἾΠΟΓ ἰῃ δὴ δςεῖϊνα οἵ 
Ραββίνε 8686. δἊῸὸ 6 54Υ͂ ἃ ἀΟΟΥ ἰ3 Ο ΟΣ ΟΡεη. 

9. ἐνεργὴς 18 Μ6]}} Ιηϊογργεϊθα Ὀγ ἔα Ο]οββ. ΑἹβ. 
ἐτοιμὴ πρὸς ἐργασίαν. [118 ψ6}} οὐϑεγνεὰ ὉγῪ Κύϑυϑο, 
{πδὲ (Π6 ψοτι 15 δααρίοα γδῖθοῦ ἴο {π6 ἰάδθβ οἵ οοχα- 
δίοπ τρί οἡ ἰη θύρα. ὙΠ ἰθγπὶ βἰρηϊῆοβ εἡεοξϊνὸ. 
80 (ῃ6 ὅδγγ. : μέοπιιηι ορεγίδις. ὅεε ᾿αείβϑιοἰ η 8 ( |45- 
58] οἰϊδι! 008, [6 τπηοϑί δρροϑίϊε οὗ ψῇῃϊς 18 ΤΠ υσγά. 
8,17. πλεῖσται δὴ νῆες ἐνεργοὶ κάλλει ὀγένοντο, ΟΥ ἩΞΙΓὮ 
ΡΆ538Δρ6, 1 ΠΥ [ογι οοπηίηρ οἀϊίίοη, [ 5}14}} δάσο 
ΤΩΔΏΥ ΘΧΔΙΏΡΪ68 ΠΠι3ἰγαῖῖνα οὗὨ [δ]58 υ5.0.Ύ ἜΠΕ5 [ΠοΓα 
18 ὯΟ ΟὐςσΑβίοη ἴο τοδα ἐναργὴς. 

Ἐ Τὸ ὑοῦ 1 δαά Ῥὶυΐί. ΑἸεϊδ. ἢ 10. μεγάλους δ' αὐτῇ κλεισίας 
ἐπὶ τὴν πολιτείαν ἀνοίγοντος τοῦ γένους καὶ πλούτον. ΑΤτίδη Ερὶεῖ. 
1, 44. τὸ δὲ κεφάλαιον μέμνησο ὅτι ἡ θύρα ἄνοικται. 
ἰ Βερά διανοίας, ἔγοτῃ ἴα Ἑσοη)θεοίυγε οὗ [,1πάϑθεῖ], τυ ο ἢ ἰ8 το- 

ἀεγεὰ οετίαίη Ὀγ (ξκυμπιεη. δὰ ἔνε (Ὠιγνυοεῖ., ἔγουι μοσῃ δοιὰ 
ἀεγίνεά (Πεὶν πηδιίογ, 
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Τὸ ρῥτγοςθοῆ, δοννονοῦ, τοῦ {Π6 σοηδι ἀϑγδαίοη οὗ 
τοοῦἀς ἴο ἴπδἰ οὗ ἐλΐηξε, Κταυβα δῃὰ Ἐόβοπμ. τῆ Κ 
Πα {Π6 ΑΡοβίὶῈ δάνογίβ ἰο ψἤδὶ 18 τηϑηϊοηρὰ ἰῇ 
Αςίβ 19. 1---ὖ. οΥΓἹ (Π6 ἀ18ς1ρ]65 οὗ Φο!ηη, οὔ {π6 86ρ8- 
γαϊην οὗ {Π6 ΟΠ γιϑ18η5 τοῦ τἴὴ6 26 νν8, νϑυ. 9. 866. 
δηά οὗ ιτ.6 ἔδνουτ οὗ οσογίαϊηῃ Αϑίαγοϑ, νϑῖ. 81. 
Μδςοκη. οὔβογνοβ, (Πδί δροιιΐ ἴπ6 {ἶἰπι6 {18 ἰΘ ΘΓ τ 85 
υυγιῖθη, 1η6 ΑΡοβι1]6᾿8 8ϑιισοθϑβ ψῶ8 ρφγθαίθ. (ἤδη 
ΠΟΠΊΠΊΟΗ : [ὉΓ ΠΊΔΗΥ Ψὴ0 υβοὰ σμγίομδ αγές, ἴῃ6 ἀγίϑ 
οὗ πιαρὶς δηὰ αἀἰν᾽παιίοη, να γα σοηνοτίοα, ἀπὰ Ὀυγϊη6α 
{Π6ῖγ ὈΟΟΚΒ, σοηϊδιηίηρ [Π6 βοογείβ οὐ ἴΠ686 ἃγίβ, 
Αςίβ 19, 17---20. : ψῃϊοῖ 80 ϑηγτασχθὰ τἢ6 Ιαἀοἰαίογβ 
δ Ερδδβιβ, Ὀυΐ Θβρϑο δ! [η6 ογαβιηθη, {παι ΠΟῪ 
ταῖὶβεὰ ἰῃ6 στοδί τὰπλ}}} ἀοβογι θα 1η Αοἰϑ 190, 48--- 
41. 

9. καὶ ἀντικείμενοι πολλοὶ. Μδηγ τοοθηΐ (οτηπΊθη- 
ἰΔἴοτϑ ψουϊὰ γοηάθγ [Π6 καὶ αἰἐλομρσἦ, οὐ ψοί. Απά 
80 ΗΠΪατΥ δηὰ Ναίαθ. Βιυῖΐ 1{ ἀοεθ8 ηοΐ βθϑῦϊ η6- 
ΟΟΒΒΆΤΥ ἴο γϑβϑοῦτῖ 10 [18 βεἰρηϊβοδίίοη. Τῇα θύ 
ἐνεργὴς ἀδηοία8 (Παὶῷ ἴπογθ ννὰ8 δῇ ορρογέμηϊένψ ἔργ 
οἰδοιϊϊηρ σγοαῦ {π|ηρβ; δὰ {παῖ ἐπιρέϊά στοαὶ 65- 
ον ἔΐοη ; δῃα [ἢ686 ψογαβ καὶ ἀντικείμενοι πολλοὶ 56 6[η 
ἴο ΘΧΡΓΘΒ5 (Π6 Θδδρβοϊδὶ γϑθᾶϑοῃὴ ἴὼγ ἰΐ; 4. ἃ. ““ [ῸΓ 
ΔΘ ΓΘ ΓΘ ΠΥ ΟρΡρΡοϑβίηρ π|6. ὍΤΠ15 ορροϑιίοη (88 
Ὠοάάνγ. τ ρΕΥ τοῦιαγκβ) τοηάογεά ἴπ6 ΑΡροβί!θβ8 
ΡΓΘΒΘΠΟΘ ΠΊΟΓΘ ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ 0 ρτοβογνα ἴπο86 ἴπᾶὶ 6 ΓΘ 
ΔΙγοδαν ἼἽοοηνογίοα, δηά ἴο Ισγοᾶβ (ἢ6 ἡππηῦοσ, [ἢ 
Οοά 5Που]ά Ό]685 ἢ13 τηϊηἰβίσυ. Ασοοτάϊηρὶν, ἃ ς6- 
Ἰουγαίθ Ομυγοῖ ννὰ8 ρἰδηίοι δἱ Ἐρί)θβυ8:; δηά 80 
[τ ἃ8 6 σὴ ἰθᾶγῃ ἴτγοιῃ {Π|6 θοῦ οὗ [115 ΕἸ 8{16 ἴο 
1ἴ, (ῃθγθ ψὰβ 1685 ἴο οσογγθοῖ δηα γϑρῦονθ δῃηοῃ 
το, ἰζδη ἴῃ πιοϑί οὗἩ 16 οἰδεῖ ΟΠπιγοἢθ5 ἴο ψἢϊς 
6 ψτγοίθ." 

10. ἐὰν δὲ ἔλθη Τιμόθεος, ας. “1 ΤΙΠιοίΠΥ 5που]ά 

ἘΠ᾿͵Ὶ 8 ἱτπουΐ γθαβοὴ (1 (ὨΐηΚ) (Πα ϑοῖῃα ΠΟΥ ἰὨγουρθοιι τ 5 
δεηίθηςοα δῇ δροηϊβίϊ οὶ σηθίαρθοσ, δηὰ υἱίμοιυϊ ποοδϑϑιῖγν παῖ τῇ 
δητίεηΐ Οοτηπμοηϊδῖογβ οἱ] ἴῃ αἰϊδθο] οα] ἱπιογνεηίίοθ. Ὑπουρῇ 
Ομιγγϑοδῖ. γον οὔδεγνεβ, [πὶ {Π|6 ορμοδί(ἰοη ἰδ οἴΐοῃ 8 βίρῃ οἵ ἴδε 
δργεδὰ οὗἉἩ πε αοβρεὶ ; βἷηοα ἴῃ6 ἵννο ρῥείμοΐμ]ε8 οἵ ρσοοὰ δι εν], 
Ὀεΐηρ Ὀτουρπῖ ἰηίο οἴοθεν ςοηίδοϊ, σδηηοὶ Ὀυὶ ἀΐδδρτεε. 
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οίη6, ΟΥ 8 οοτθ." (δθο 4, 17. δηή ἴδε ηοίθ.) Νοὸν 
16 γ6 ν88 ϑοῖς ἀουδιὶ οὗ (Π|8β.(ἁὨ ΕῸΣ (48 Οτοί. οὉ- 
86 Γν68) ἐπουρὰ 10 Δρρθαγβ ἴσγοιῃ Φ, 17. ἰδδὲ Ῥαὺυὶ] Βαά 
βοηΐ ἢϊπὶ Ὀγσαγὰ τἢ 6 Γ, γεῖ ἢ6 δά τὔδπγ (υγοΐιος 
οἵ Μαςβάοηϊ!δ ἴο νἱβίξ ὉγῪ ὧς ΨΆΥ. 

10, ὠφόβως γένηται Βοο8 δὴ [ἀϊοίς 8] ρῆγαϑο, [ἢ 
ὙΠ ΠΙοἢ γενέσθαι ρραδῖθ 0 ἤδνθ 6 8686 οὗ εἶναι, 
ὈΥ ποτ ἰξ ἀρηοίος ἰο ἐΐσθ. Ι͂ῃ ἀφοβ. ἐδ εβεεὶ 
18 (48 δι. οὔβθγνθβ) ρυΐϊ ἴογ {ῃ6 οδυδθ. [{ βισηιϊῆεος, 
(Ποη, προ ὁςἐοαΐν. Νον (ἢ]18 ἰδ γοίδγγοα, ΒΥ Οτοί. 
8η4 οἴδιογβ, (ο [Π6 βοογῃ οὗ (88 ψϑϑ ῃν, (86 σοπίσιωρι 
οὔ τΠ6 ἰοαγηδὰ," εἰ) 6 ρεγνϑγβθ 9 00 οὗ {ἢ 56. 9- 
Ιδ(.8 (ΘΒρθοῖα ἢν (Π6 Δπι-Ῥδυϊΐπα ἔδοι!ο), δπὰ 
διιοἢ οἴδον γερμέδοα 858, Ὀθηρ ἃ γουηρ τη, 6 πηὶρἢὶ 
Ἔχρογίθηςθ. ἡ ΤΠ ὑμᾶς οδη, οἵ σουγβθ, ΟὨΪῪ δχίοηα 
ἰο Ολγνὶφέϊαηδ. ' 
ΤΙ ψογάϑ τὸ γὰρ ἔργον---ἔγω Βοοῖη πιοδηΐ (0 δηῖεἰ- 

Ρϑίβ {π6 υπάογναι αἱηρς πὶ οἢ (ἢ 6 βοογα οὗ ἢ18 γου(ὶ 
8δηἀ ἰπέδγιοσ Ν τ βέυν τε Εἰἴϊ8. [κ 15 ποῖ Ὠδοθββᾶγυ ἴὸ 
Δηχίουβὶν ἀνν6}} οἡ ἔπ 686 ἰθγπιβ, Μ Ὦ ΟΕ ἢ ΒΙ ΠΡ ᾿τηροεί: 
« Ηδ ἀϊβοπαγροϑ (ἢ 6 οἶσε οἔτοδομον δηά ργοδοῆογ οὗ 
(86 Οοβραὶ θνθῆ 88 [1 εο," 1. 6. 6 18 ἃ8 πηποῖ ἃ 
αἀἰνίπεὶν σοιμ τ 88: οηρα τηϊηἰδίον οὗ (σα 88 τγυβα 
80 ΤἼΘΟΡΌΥΪ. : κηρύσσει καὶ διδάσκει. Οη (ἢ]158 (ἢγγ8. 
θαυ ΠΥ οὔϑογνθα: ἀντὶ πάσης αὐτῷ καὶ εὐγενείας 
καὶ πλούτου καὶ ἡλικίας καὶ σοφίας ἀπόχρη. 

11. μὴ τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήση. ΤΠΕΓΘ 88, 853 Τἢ60- 
ΡὮΥ]. ΟΡβογνθβ, γθᾶβοῃ (0 ἔδαγ {Πΐ8, ἃ8 ἢ68 Ψνὰ8 γοῦῃζ, 
αἰοπο, δηὰ δὰ {π6 οἤδαγρα οὗἶϑο θα ἢ δηα ργουὰ ἃ 
ΡΘΟΡΪδβ. 

«4 Ογτοῖ. Ὀοιτοννεὰ (Ὦδ σοδτι ἤτοι ἰδ Ογοοὶς Οοπππηοηϊδίογε. 
ΤὮυ" ΤΠοΟρΡἢγ}. : ἀσφαλέθεται αὐτοὺς (ἴ οοιμἠεοῖυτα αὐτὸν, Ι΄. 6. 
Τκαοίἢγ.) ἵνα μὲ ἐπαναστῶσιν αὐτῷ οἱ πλούσιοε σοφοὶ. 1 οου- 
εοίυτα οἱ πλούσιοι, οἱ σοφοὶ, ΟΥἹ οἱ πλούσιοι οἱ τε σοφοὶ. ᾿'ΓῊΪ8 
ἰδ οοηῆιτηεά ὃὉγ (ξευϊηεη. 884 8. Οὐκ ἵνα μὴ τις αὐτῷ ἐπιβουλεύσῃ 
τῶν πλουτούντων, ἣ σοφία πεποιθότων' δῃηά αἷδο Ὀγ (Ἔγγε., ἔγδαι 
ὙΠοΩΣ ὑοῖ ἀσγίνοα (Πεὶγ τηαἴϊον. 
Ἱ 10 ἰ6 ροοεὶδίε {παῖ τΠ δα 16 ἃ τρεϊοδίβ ἰῃ ἀφόβως. ἴπ ἩΒοἷν υἱενν 

δαδρίς ἢ ποῖ ||] εχρίαἰποά : ““ ἤοη τοοιΐο πηι} 48 οἱ ἔβοεξβδίίε ὐο- 
Ἰεβι 88, νεγὰμπη εἰΐδη) διιπηΠ10 οσἰΓαῖς Ορεγο, υἱ ᾿εεἴδον νἱΐᾶτ ἀρυὰ νο5 
ἰγρηθι χα." - 
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- ΒΥ ἐν εἰρήνη 15 μαοδηΐ αὐεοξἑοπαξείψ : θὰϊ ᾿ξ βθβῃηβ 
[ο τοίογ ἰο {6 Ὁ 2 αἱ ραγίηρ. : 

11. ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφών. [15 ποί. 
ΟοαΓ το 1686 ὈΓΟΙ ΓΘ ογο. Οτοῖ. πῃ Δογβίδης, 
οἴδοῖβ ἅῃοῸὸ παά φῸ07ὴ6 ΟἹ {6 ἸΟΌΓΠΟΥ (ο- (οτ ἢ 
((γουρσρὰ Μ2οράοῃϊδ) νι ΤΙποίςυ, Ὡδπιθν (88, 
Μδςΐίκη. (ἢϊη1.κ8) Εταβίιϑ, νῆῇο δὰ Ὀδθὴ βθηΐ νηὶ 
“ΤΙΗΟΓΏΥ το (ογιηίῃ, Αςίβ 10, 22, δηὰ Τιΐυ8, νῃο 
οϑεγὶθα {}19 ἰοίἰθγ, δηὰ δηοίμον Ὀγοίθσ, νἤοβο Ὠδιηθ 
15 ἢοῦ τπηοητ]οηθα ; (866 4 (οΥ. 12, 17 ὅς 18.) ρογῇδρδ, 
4190, ϑοῦη!6 οὗ {()6 (οτΥ 8 Ὀγοϊῆγοη, νοι [(ἢ6 
Αροβιὶα πδά ἀθϑίγρα Τιίὰ8 ἰοὸ Ὀτίηρ ψηἢ Ὠϊπὶ (ο᾽ 
Ἐρμοϑυβ, ῃανίηρ 666 οἵ {{π6ὶγ ϑϑἰβίδηςα {ῃθγο.᾿ 

12. περὶ δὲ ᾿Απολλὼ---ἀδελφών. ΤΏ 1,αἰη (οπι- 
τηθηίδίοίΒ ἅΓ6 οἵ ορ!ηίοη, {πᾶΐ ΑΡΟ]]οβ, ἀἰβρίθαβοα 
ἢ ἐη6 Ὀοδανίουν οὗ (ἢ ἔλοϊίοη, 84 [οἷ (ἤθη, 88 
ἱῃσονγριῦ6, δηα Πδά τοίυτηθά ἰο Ἐρῇβδϑβϑιιβ, ἔγοῃι 
γῆς ἢ6 ἢδαὰ Ὀδθη τγοσοοιῃιηοησσέ ἴο (Π6 Ὀγοίῃγθῃ, 
οἵ Αοῇαία, Αοἰβ 18, 24 ὅς 27. 19, 1. Βαυϊΐ [6 πι68- 
ΒοζοΓϑ ἔτοπι (ὐογ ἰῇ, ἀγγίνίηρ νι ἢ ἃ Ἰοίίον ἰο {π8. 
Δροϑβείβ (Ὁ}] οἵ γββρβθοῖ, ἢ8 δηβινψεγθα [ἰ Ὀγ ΤΙΐι8, δηα 
γοαιοϑίθα Αροΐ!οβ ἴο δοσοίηρδηυ ἰδ, [ἢ (6 ΠΟρΡ8 
(δι 6 παἰσῃς 6 υϑοὲμ! ἴῃ 858:διησ ΤΊ (0 5616 
16 ἀϊδευιγθδησοθ ἴῃ (πὶ Οἤυτοῃ. Βαί Δροϊ]οβ γὸ- 
μβοά ἰο σο, Κποντηρ (Π6 νἱοϊδης ἰδηροῦ οὗ [18 
[λοιίοη. (ΜδοκΚη.) 

Κσδυβα δηά Ἐοβοθηη). γοραγά [ἢΠ6 ορίηίοη 858 ἢ ΣὮΪΥ 
τοθαὈϊ6, θυ γοῖ ποῖ σογίϑιη. [ὲ 15, 1 {ΠΚ, 1{||6 
6835 {ἢ81 ΠΟΓΔΊη. 
12. καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα. 8 ἀρΡΘΔΑΓΒ ίο Ὀ6 δ 

ἰαἸοὐίοαὶ τηοάδ οὗ Ἔχργαββίοη, 1 Ψ οἷ αὐτώ πειιϑῖ Ὀ6 
πηάἀογρίοοά. ὙΤΠδ καὶ 848 (6 86η86 οὗ δωξ. Οπθ 
ἸΘῪ ᾿ἰζογα Υ τοηάθῦ: “ἴθ γα ψὰ8 ἢοΐ, "ροη τἢ6 
ψΠοἷθ, ἴο Ὠϊ 8η ἱποδίϊοη ἴο ρῸ ἢον." [{ ν 88 ἢοΐ 
ὨΪ5 ᾿ηοἸηδίίοη. Ὅταν εὐκαιρήση, "" δὴ ἢδ 5Π4}} ἢανα 
Ιοἰβγο, δηά ορρογίυηϊ ; 88 Αοίβ 17, 81. (νῆογα 
866 (Π6 ποίθ) δηά εοἰβανῆογθ ΤῊ [δι ΕΔίΠΘΓΒ, 88 
ΗΠ ΑτΥ δηὰ Ψογοπιθ, πάνθ ργθϑογνϑα 8 ἰγδαϊίοη [δῦ 
6 αἱά αἴζογιναι 5 νὶϑε (Π6 (ον πα ΟΠυγοὶ, ν Ποπ 
[86 τοὶ σίοιι5 ἀΠἔἴδγθησθβ ἢδαὰ Ὀθοῃ βϑί6ι]. 
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18. ἴτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίδεσθε, κρα- 
ταιοῦσθε. 6 Αροβίίς (Ἰπεορῆν}. οὔδογνεβ) οοδ- 
οεἰυάοα νττἢ 8 βυϊδῦ]ο δαἀπιοπιίοη (ἩΒΙς᾿, 45 ΚΕ γϑυδβε 
ΔΑΥ͂Β, 15 (0 ὃ6 οχίο!ἀδά τὸ ἴῃς “οὶ Ερι53116) παπιεὶγ 
ὅτι οὐκ ἐπὶ τοῖς διδασκάλοις τὰς ἐλπίδας ἔχειν δεῖ, ἀλλὰ 
καὶ ἐν ἑαυτοῖς. Τῆδ ψοΓαβ ΠΙΔΥ Ἰηά6οα θ6 τπηἀοτγείοοα 
οἵ (μεϊβιίδη ψδίο Ὁ} 688 ΒΡΌΕΤΟ νυΐ, ἤδη ἰδκοα 
ἴθ σοηηροίίοη ΜΠ ψῆδὶ ργθοθαρά, 1 σδηποῖ θυ 
«πηκΚ, ψ ἢ ΟΠγυϑοβδί. δὰ ἴπἢ6 οἵἱμοσ Οτγοοκ Οοι- 
τηδηίδίογβ, {παῖ {ΠΟΥ δγὸ ἴο Ὀ6 υπαογβίοοά οἵ 4«έεαά. 
7) αείηοδ ἑπ ἐδε ζαϊέλ (στήκατε), σις ι }] Π6 85 ἀρδϊηβὲ 
186 γί οὗ βοϊποογβ, Ἔνθῇ ἔαἰβε ἰθδοογβ (γρηγορεῖτε), 
διὰ 8 ΓὩΔΏΪΥ ἢγιηηθββ 1ἢ τηδιηἰδίπησ τυμδὲ {867 
σοπβοϊδηςουδίν Ὀ6]Ιανοά (ο ὃς {π6 ἐγυιῃ. 

Γρηγορ. 18 ῬΟΙΏΔΡΒ 8 Π}}Π ΠΆΓΥ ΠΙΘΙΔΡΠΟΓ ; στηκ. ἃ 
τα ΠαγΥ δηὰ δροηϊβοδὶ οὔθ. ὅδε (6 ποῖβ οἱ 15, 
1. Ὑπμοορῆγ!. οὔδογνοβ παῖ γρηγ. 18 υϑ6α διὰ τοὺς 
ἀπκατῶντας, δηὰ τ δ( ἰΐ δερροδες ἰδ πὶ ἰο θῈ ἠοααϊηρ. 

18. στήκετε ἐν τῇ πίστει. ΤἬΉΘΟΡὮΥ]. Ββεο5 ἴο ἴδκο 
πίστις ἃ5 ΘΙΏΡΠΔΙΟΔ] ; 4. ἀ. “ δηά ποῖ ἴῃ {π6 Οὐ ενέξε 
εἰ φάονι." Ἐογ ἴῃ ἐλαέ (6 844143) ἰξ 18 ηοΐϊ ροββι 6 ἴο 
βιδηά, υυΐϊ νὰ τηιιϑὲ ὃὉὈ6 οδγγίοαὰ αδδουΐϊ ἰοὸ δηά ἴτο. 
ΤῊΐδ (Β6 οὔϑεγνθβ) βΒυρροβθβ ἴμθῆι ἴο 06 ψνανθγίηρ. 
Βιιξ 1 ἀρργεμεπὰ (δὲ [6 Αροδιῖὶα ἢδὰ ἤθγα ἢ νἱὸν 
ΓΊΝΟΥ ἐν ἀοςίΓη68 οὗ {π6 ἔα᾽86 ἰοδοΐογβ [80 οὐ τῆς 
Οδηι 6 ῬΠΙ]οβορδἤεῦϑ. 

18. ἀνδρίξεσθϑε ἀῃὰ κραταιοῦσθε ἀγα Ὀοϊὰ οὗ {Π δῖ τη !- 
ἰΔΥῪ ΘΧρΓΟββῖοη8. Τῆυβ Οτοῖ. σοιραγοβ, !ΙΓοῖ 8ῃ 
οἰ [δἰ Ῥοοὲ ““" πυῆς ἰδ νἱτὶ," δηά τῆς Ηοιμηοσις 
ἄνδρες ἔστε. Υείβ. σουραγοβ Ηεοϊϊοάοτγ. ΑἸ. δ. ἀν- 
δρίξου, δῃηα οἱδοῖ ρϑδβϑᾶρθβ. δυσῇ δχργθβϑίοῃβ ἱπάθοά 
81:6 ἐτοαυδηῦ 1 (ἢ6 (Ἰ458ςαὶ ψγιίοσβ. Ἀνδριῷ. 18 
οἴθῃ 80 υϑοά ἴῃ ἴπ6 ΟἹ ᾿Γεβίδπηθης. (866 ϑοδί θυ. 
1..χ.)ὺ Τῆι 86η86 ἤθγθ ἱπίθηάθα 15 νϑσῪ οὐνίου. 
566 [Π6 ῬαΓΑΡἢ Γαβίϑ. 

Κρατ. 15 ἃ ποτὰ ψῇῃϊοΐ, 85 ἴδγ 88 1 γὔεῃθηθοσγ, οο- 
συγ ἢο Μῆσδγα Ἰὼ [ἢ6 (ΟἸαββϑίοδὶ ψγιίοτθ.Ό Τῆς Οου- 
ἸηΘηΐδίοῦβ Β4Υ 1{ 18 ἃ ρᾶϑϑῖν [ὉΓ ἃ γΓβοίργοσβὶ. Βιιΐ 
1 ΓΑΙ ΠΟΙ 8668 (ο Ὀ6 ἃ πη104]}6 νοῦ. Γῆ ψοσγιὶ ἰς 
οὗ ἰγτραυθηῦ οσοσυγγοηςα ἰῃ ἴΠ6 Οἱα Τεβίδμηθδηϊ; 85 
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5. 80, 425. ἀνδρίβεσθε καὶ κρατιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν" 
Δηἀ 1 ὅδιη. 4, 9. κρατιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας, Ὀο(ἢ 
οὔ ψ ΠΟ ἢ ραββᾶρμθβ βθθῖὴ ἴο ἴᾶνα Ὀθθη ἴῃ {Π6 τηϊηὰ οὗ 
{Π6 Αροβίῖθ. [{ 18 αἰβο σοῃ)οϊπθα ν]ἰ ἀνδρίϑεσθαι 
ἴῃ 2 ὅδηι). 4, 9., δΔηά ἰη Επ(ἢ 1, 18. δηαὰ οἰβονῃογο ἱέ 
18. 0864 Οὗ Ρεγβανογδηςθ ἴῃ ορὶπίοῃ, ογ ἀσίογιηϊπδίίοηῃ. 
ἹΚρατιοῦσθαι 866 18 ἴο ἢανα Ὀδθη οΟΥ ΘΙ Π4 ΠΥ ἃ ργη- 
Ὠδϑίϊο, ΟΥΓ ΔΡΌΠΙΒΕ1ς ἴθτῃ, δηαὰ ᾿1 6 ΓΔ }]}ν βρη ῆθβ (οὸ 
ΒίΓΙηρΡ ὋΡ ΟἾΘ᾽5 Ὥρῦνο8, [0 δχοῖῖθ οπϑβοὶ ἢ ἴο δῇ 
αἀἀηάἀογίακίησ. 80 οὖν ψοτγά δέγοηρίδ, σογγοβροηάιίηρ 
ἴο κράτος, ΠσΟΠΊ68 ἔγτοιῃ (Π6 νϑγὺ ἔο δέγίπξ. Αηά 80 
16 Ηεθτ. ΣΡ δἐγοηρίδ, ἴτοὰ ΚΠ ἐο εἰγίησ. 
ΓΙ8 ἃ 577 ῸΠΡ ΤΩΔῊ 8 ΟὯ6 ΨΏΟΒΘ ὨδΓνΘ8 ἅτ τοοίΐ 
δίγμηρ. ὅδὸ ἴΠ6 Ρορῖ: “[ο1] βιγίηρβ {Π6ῚΓ Ποτνρ8.᾽ἢ 

Ιη ἔοι [ἢΠ6 δῦονα ἴθῦπη8 ἴῆθγα 15 θν θην δὴ δά- 
ΤηΟηἰ ΠΙοἢ ἴο Ρογβανθγδῆσθ ἴῃ βοι πα ἀοσίτμιηθ. Α 
ὙΘΙΓῪ 51:11} ΟἿΘ ΟΟΟυΓ8 ἴῃ ρἢ68. 4, 14. “ΤΠαὶ ψ6 
ἢοησοίογίἢ Ὀ6 ΠΟ τόσα σπάση, ἰοβϑθα ἰο δηά ἔτο, 
δηἀ σαγγὶθα δθουΐ ψ ἢ Ἔν ΘΓ νη οὗ ἀοοϊτη6." [{ 
15 ΟὈβαγνδῦϊα ἤΟΝ ταιοἷΣ νροιῦ 15 πραγ ἰο {Π6 
βθηίΐθησα ὈΥ (ῃ6 ΔΔβγηάοίοη, ἃ ἤποσ δχϑιρ]θ οὗ 
ψὨΙοἢ σδη πο Ψἤησγα δα ἔοὰαπά. Οη {μδί ἤρῃγα 866 
16 τηδϑίθυ! Υ ορϑογνδίίοηβ οἵ [6 ργίῃσθ οὗ οὐἹ1ο 8 
Περὶ ὕψους. 

14. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπη γενέσθω. Τὶ ἰ5, 1 (Πίη1, 
ἀσδβογνίηρ οἵ γϑιηδγί, ἴπδὺ Θχῃογίδίοηβ.ο τοπδέαπον 
ἐπ ἀοοέγ ηθ ἅΓ6 οἴϊθη, 885 ἴθγθ, ἔο ]οννοά ἃρ ἢ δῇ 
δαἀπηοηϊοη ἴο ἄφορ ἐλ μηϊέψ οὶ ἐὴδθ δρὶγιέ ἐπ ἐὴο δοπα 
ΟΓ ρθαοθ. “Ὴϊβ (1 πα) 15 σοηῇγπιθα ὃν (ῃ6 ατοοκ 
Οὐοπηπιοηίδίοῦβ," δηα 4]80 ατοῖ. δηά Μδοκη. (οι- 
Ρᾶγε 8, 1. 18,1. 14, 1. 9 (ον. 9, 4. δηὰ 8.6,6. Μοβί 
Οοιππηηοηϊδίοῦβ ([655 σογγαοῖίγ, 1 {Π1ηΚ) υπάογβίδπα 
1 ραπογα !γ οὗ ἴον υπίο (ὐοά, δῃὰ υμΐο τῆθη ἴου 

Ἐ ΤὨυδ ΤὨΞΟΡὮΥΙ. : τοῦτο πρὸς τοὺς στασιάϑοντας καὶ διάσπωντας 
τὴν ἐκκλησίαν. Εἴτε γὰρ φησι διδάσκεί τις, εἴτε μανθάνει, εἴτε 
ἐπιτιμᾶ, πάντα ἐν ἀγάπῃ ἔστω" καὶ οὐκ ἔσται φυσίωσις, οὐδὲ διά- 
στασις, ἀγάπης μεσιτευούσης. Αὐὰ ΤὨοούοζεῖ : πρὸς τοὺς διελόν- 
τας τῆς ἐκκλησίας τὸ σῶμα, καὶ τῆς φιλαρχίας δεξαμένους τὸ πάθοε, 
καὶ τοὺς τῶν εἰδωλοθύτων μεταλαγχάνοντας, καὶ τῶν σκανδαλιθο- 
μένων καταφρονοῦντας. 
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Ὁοὐ δ βακο, κα (ς ἀγάπη οὐ νψθίοδ {πὸ Αροβῖε 
ῬΓοΟΠουΠΟ68 βοὴ δη οοαιδπὶ οδυϊοσίιπ) δἱ (ὐ. 18. 

᾿ 185. οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανά --- τοεούτοις. Τἢθδ οοη- 
δίγιοίίοα 8 ἤθγα δοιῃ αὶ ἱηνοϊνοα, γεΐ βυσὶ ἃς 
ΠΥ Ὀ6 ςΔ]|6ἃ ρορυΐϊατ. Μδηγ γϑοθηΐ (οπηπιδηίδίοτε 
δηάρανουῦ ἰο αἷδδγ {πὸ οπεδαγγας ὈΥ͂ τῆγον πη τς 
οΓ 8 οἴδατε---ἰαὐτοὺς ἰη0 ἃ ρΡᾶγοηϊποϑῖβ.Ό Ἀπά 90 
1:6 δηιίδηις (ὐοπιπηθηΐδίοτθ, ἢ)Ὸ 520 περ 15 8} ἢγ- 
Ρεγυδΐομ, δὰ 8 ραγθςῃοεῖ8. Μδοκη., ἴῃ ἢ15 {Γγαη812- 
{οη, ρίασεβ [ῃ6 ψΟΓαβ ἴῃ τ Ὠδέωγαὶ ογάοσ, 85 ἔοίϊϊονε: 
“Υο Κηον τΠ6 (ΒΩ οὗ ϑιορῆδηδ5, ἴἢας Π 18 186 
ἤτοι ἔτυϊ οὗ Αοἢαῖα, δηὰ {πὲ {πον ἤᾶνθ ἀδνοίοά 
ἐδΒοιηβοῖνοβ ἴο [6 τ ΠΙΒΙΓΥ οὗ {Π6 5412185. 1 :δῖγοαλι 
γνοιι {πογοΐογο," ἄς. Βυῖι (Π6 ῥγεβεῃὶ ὉγΩάΘΥ ΤΥ θὲ 
τοίδι δα, ὈΥ 5᾽ ΠΡ }]Ὺ ΒΡ  γίπρ ἃ ραγίλοϊθ ΔΗ͂Σ οὔδατε, 
{πι8: “ΝΟΥ 1 οηίγοαϊ γοῦ, Ὀγοίθτοη, ἰἢδὲ ῸΓ 85 
οὗ 48 γα Κηον τῆαϊ (Π6 απ οὗ διορβωδϑ ἰβ," 
ἅΨις. ἴῃ οἴδατε τὴν οἰκίαν Σ. ὅτι ἐστι ἴῇεγθ 15. ἃ ᾿οξ- 
τποη ἰάϊοηι ἔογ οἴδατε ὑλι οἰκία Σ. ἐστι. 

Ιῃ ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας Ψ6 ἀγα ἴο βυθαιά εἰς Χριστὸν, 
ψῇῃ σοῦ ᾿ Ὁ μμπεὰ ΔῊ ἤοπι. 15, 16, σ͵ῆογο 866 {δὸ 
ποῖθ. Τῇ β6ῆβ86 5 ρ᾽δίηγ ἴἤοθ6 “ ἤγεϊ σοηνοτγίοα 
ἴο ἴῃς (ἢ πϑιίδη γα] ριοῦ." δθο Αςβ 17, 19, 19, 91. 
δηά [6 Ὠοΐθ8, 85 8130 δοἤῃϊθυβ. [(6χ. 

ἴη {τοδί οὐ οἴδατε 186 (ὐοπιβοηίαδξογβ 866 Κ ἃ 
ἀϊδιϊηοιίοη ὑοίνοοη ἰδ δηά γιγνώσκετε. Βυϊ (ἢιξ 
δοο8 δὲὴ ἱἰΐΐ  ἰοιπήάσδα δηὰ ργϑοδγίουβ σγηείβηι. 
Οἰδογβ, ἢ [685 Ἰυάσιηδηϊ, ἰακα τῆ ψογὰβ 85 ποῖ- 
(αἰϊνθ. Τῇ 56η86 ἰ8 ὑαϑί ροϊη(δα οὐκ ὑγ ΤΠ ΘΟΡΆΥΙ., 
Ψ ΠΟ ΡΑΓΔρΡἪΓΑΒ68: “ Υ6 γουτγφοοῖνοβ Κον,, 8δπα ἰδοσγο- 
ἔοτθ ἢᾶνε ἢοΐ ἴο ἰθάγῃ ἴγοπι 516.ἢ" 

16. εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς, ““ ἸΒεΥ 
αν Ἀρρὶ 6 ἃ {πϑπηβεῖνθϑ ἴο, ἀενοῖθα {πεπιβοῖνεβ ἴο, 
{Π6 τηϊη!βίοσιησ οὗ ἴῃ6 58] η8." [Ι͂ἢ ἔσταξαν ἰἤσγα 15, 
ΓΚ, ἃ. πραγ δ] ]ϑίου, {6 ἔογεθ οὗ ψῇῃοἢ ἰς 
ψ}6}} 1] υϑίγαϊοα Ὁγ Κγρκε δῃὰ ειβ., (ῆ6 [Όστθοῦ οὗ 
Ποῖ Οὔβογνοβ: “ [,ἴοῖ ηοίο 1108 οὐ υϑιπηοάϊ Δπιοτὶς 
οἴἶδιοῖα 8016 {10 818 ᾿Π] αχ 856, οααι6 Βροηϊα Ὠδιμϊηδ 
φυῦσηϊθ δυῖ ἰπιρο! θηῖθ, βυιϑοθρίβ868.᾽" Απά 20 εις. 
Μη0 ἰΔΟΟὨΪ ΑΙῪ γοπηᾶσκβ μέσο. ΑΠπαᾶ 90 αἰδο δουο- 
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ῬὮΥ]. : οὐ παρ᾽ ἄλλων καταστάντες ἀνάγκη, ἀλλ᾽ ἐκου- 
σίως παρ᾽ ἑαυτῶν. Απά Εὔοι. ΟΧρ]αῖη8.: ἀφώρισαν, 
τοῦτον τὸν βίον εἴλοντο. 'ΓΏδτι [{ 5 ἃ ΠΔ]ΠΑΓῪ τ ΔΡ ΟΣ, 
1ῃ6 ἜΧϑιρ]68 οὗ δΥείβ. ργονθβ. “ΓῺ6 τποϑί ἀρροβίίβ 
15. Αγγίδη Ερίοΐϊ. 8, ὦ. διατί δ᾽ εἰς ταύτην τὴν χώραν 
ἑαυτὸν κατατέταξεν, ὥστε μάντις εἶναι. ὅδὸο 4130 1)6- 
γτηοθίῃ. ἀθ (6 Γβ8. Ρ. 48. (οἰϑὰ  ὈΥ Κτϑιιβθ) οὐδ᾽ ἐφ᾽ 
ἐνὶ τούτων ποποτ᾽ ἑμαυτὸν ἔταξα οὐ καὶ προήχθην, οὐθ᾽ 
ὑχὸ κέρδους οὐθ᾽ ὑπὸ φιλοτιμίας. Τῇ διακονία 18 νατὶ- 
ΟἸΒΙΥ 1ηἰθεργείθά.. Βγ 8οῦγδ (85 γογϑβί,) 10 15 μηδ γ- 
βίοοά οὗἩ ἰἢθ6 τηϊηϊβίσν οὗ τῆ68 Ομιγοῦ. Βυΐ {πὲ 
σδηηοῖ ὃὈ6 Ψψἢδί 15 θη. Β6Ζὰ (ΨΠῈ ΠΊΟΓΘ ΡΓΟθᾶ.- 
ΙΝ} {Π|πκ8 1 88 γϑίδγθηοθ ἴο [6 οἱἵοθ δηά 
ἄυς165 οὗ Παβοοπβ. ΟἸΠοΓβ ὀχρίδιη 1ἴ οὐ ἌἽδβαγίγ ἴο 
Ροογ Ομ γι βϑίίδηβ. Βιυΐ (δαί Ἰῃτεγργοίδ ὁ 18. 7080} ν 
σοῃϑιἀογοα Ὀγ Κυρίκα 88 ἰοο πα, Ηδ {Π]1η}(8 ἰῃδέ 
1 βίρῃϊῆθβ {π6 οἴἶοεβ οἵ δῇδοι.οπαία σᾶγο, δὰ Κιπά- 
688 ἰΟΥΑΓ8 ἴἢ6 δαϊηῖ8. ΒῪ {ῃ6 δαΐπές ἢ6 υπηάᾶθι- 
βίδη 9, ἢοΐ (6 (ἢ γιϑιϊδηβ οὗ (ὐογιηῖι, ρυΐ {6 
ϑίγδηρον (ἢ γιϑιδηβ5, νἢο Ὁ γοοοϊνθα Ὀν δίθρ δ ηΔ8 
αἱ 5 Ὠοιι86, ἀηα (ἤδ γα ΠοΟΒρΙΓΔΌΪΥ οδηἰογίδιηθά. Αηά 
1η18 18 σοηῆγηθα ὈΥ {Π6 δηζθης (ὐοπιιοηίδίοςϑ. 
Τῆι ΤἼΘΟΡ ΝΥ. : εἰς τὸ ὑποδέχεσθαι τοὺς πιστοὺς πενή- 
σας καὶ διακονεῖν αὐτοῖς. ΑἸα «4150 ὮὉΥ 1 ΤΊ]. δ, 10. 

. Ηρθδνγ. 18, 2. 8 7οἢ. ὅδ. ΥὙεί 1 8566 ΠΟ ΓΘϑ8ΟῊ ἴο 6Χ- 
εἰυάς ἰῆς (ὐογ πίη ΟΠ τ βιδη8. 445 ἴο {πε γθάβοη 
σίνοη ὈγΥῚ Κυρκα, ἰδὲ (6 Αροβίῖὶα σψουἹά {ἢπ8 ἤδνα 
νυ τοη ὑμῖν, κα 18 ἔγινοίΐοιιβ. [{ β6θπὶ8 ἰῃδξέ 41 [ἢ 6 
τΘ 615 οὐἁὨ [ἢ 5 ̓ νδ]ια 0]6 ἰδιηἶυ ἀσνοῖοα {ἢ π)- 
δοῖνβϑ ἴο (ἢ 6 τηϊηϊϑίθγιηρ ἴο [Π6 ψγϑδηΐβ δῃά ργοπηοίϊηρ 
1ῃ6 οομηΐοτγὶ οὗ αἱ ἰμϑῖγ θοὸν (γιβεῖϑηβ, ψ θῖΠ6Γ 
ΒΙΓΔΠΡΘΓΒ ΟΓΥ σΟΙΠΕΓΥΠΊΘΗ. 

16. ἵγα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε, ὅις. “Τα ἜΧΠΟΙ- 
ἰιίοη 18, {δαὶ γοὰ (Οἢ ΥΟῺΌΓ ῥᾶγί, 88 ἃ ἔΓδείι τη [ῸΓ 
βιιοἢ ἀασνοίοα Ὀαπανοίθηςοθ) βηονν γοβϑροοί .ἰο ἕδοηι, 
απ ἐο 5σμοὴ.:" ψὨϊσὶ 18. ΙΔ ΙΗ] [Π6 πηρδηϊηρ οὗ τοῖς 
τοιούτοις ; 85 ΝΟΙ. 18. τοὺς τοιούτους. ΕῸΓ ὈΥ τοιούτοις 
{86 ἔλα οἵ δίθρμαπαθ ἀπά δμοὴ ἐϊθ παθὲ δ6 υῃ- 
ἀοιβίοοα ; 85 ἴῃ δηιἰϑηΐ (οι βιθηΐδίοιβ δῃὰ τηοϑὲ 
τιοάδση ἃγ δργοθά, Δηα ποὶ τοῖς οὐγίοιο; 88 πιοϑὲ 16- 

7 
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οίηθ, ΟΥΓ 8 οοὔλο." (δ66 4, 17. δηά ἴα ποί6.) Νον 
(66 γὰ8 ϑοηθ ἀουδὲὶ οὗ {πΠ|8' ΕῸΓ (45 Οτοί. οὐ- 
86 Γν68) ἱπουρῇ 1ζ ΔρρΡΘαΓβ ἔγοιῃ Φ, 17. ἰμαὶ δὼ] Βδά 
βοΐ Πίπι ἰογναγά τἢΠ ἢ ΘΓ, γοῖ ἢ6 ἢδά πηδὴγ ΟΒιγοῖοξ 
οὗ Μαςοάοηϊξ ἴο νἱδἰξ Ὀγ (6 ψϑγ. 

10, ὠφόβως γένηται Βοο5 δὴ ἰαϊοί σα] ρἤγαδβθ, ἴἢ 
ΨὨϊοΐ γενέσθαι ΔρροδΓΒ ἴο ἧανθ ἴθ 8686 οὗ εἶναι, 
ΌΥ ψθὶοἢ 1 ἀδηοίοδ ἴο ἐσθ. [Ι͂ῃ ἀφοβ. (6 εἢξδεί 
15 (48 δῖ. οὔβθγνθβ) ρυΐ ἴοσγ {ῃ8 οδυβ6. [{ βἰρῃηιῆρα, 
(Πρη, μπηιοἰοοίεα ἶψν. ΝΟΥ͂ {ἢ]18 18 γοίδγγοι, Ὀγ Οτοί. 
8π4 οἴδιογβ, ἴο [ἢ 6 βοογῃ οὗ (ἢ 6 ψοδί ἔπυ, {π6 σοπίθιρι 
οὔ εἴα ἰραγηδά," ἐπ ρϑῦνογβα ορροϑί(οη οὗ τς 56 ἢ}19- 
"δίς 5 (Θβρθο οί" γ ἰῃ6 Δηι-δυ] ]πθ6 ἔδοιοἢ), δηά 
8.6} οἴπιοῦ γορμέδος 88, Ὀθίηρ 8 γουηρ τὩΔη, [6 τηὶρηϊ 
δχρογίθηςθ. ἡ Τῇ ὑμᾶς σΔη, οὗ οουγβθ, οἷν Ἵχίθης 
ἰο Ολν δέϊαη. ' 
Τῇ ψογαβ τὸ γὰρ ἔργον---ἔγω βε6ῃ πηοδηίο δηίὶεῖ- 

Ραία {6 υπάογναι αηρ ἔπι οἢ (ἢ βοοτα οὗὨ ἢ!5 γουτὶ 
δηἀ ἰηΐογίοῦ βρίγιίιδὶ ρηἶβ. [1 18 ποῖ ὨθοοββαγΥ ἴο 
ΔΏΧΙΟΟΒΙΥ ἀνν6}} οὐ {Π 686 ἰ6γπιβ, ΨὮΟἢ 8  ΠΙΡΙῪ ᾿πηροσί: 
«Ηε ἀϊδοδαγροϑβ (Π6 οὔἶϊος οὗ (δδοίδγ δηά ργϑδοῖογ οὗ 
ι:6 Οοβροὶ ὄνθῆ δὃ8 1 ἀοἍ,᾽ 1. 6. ἴ6 8 ἃ8 πιυςὴ 8 
ἀϊνί πεῖν ΟοομΠ)ϑδἰοηθα τη!ηϊδίον οὗ (σα 88 τογβο 
80 ἘΠΘΟΡΉΏΤΥΙ. : κηρύσσει καὶ διδάσκει. ()η (18 (ἢ γγ8. 
θαδυς ιν οὔϑαγνθα: ἀντὶ πάσης αὐτῷ καὶ εὐγενείας 
καὶ πλούτου καὶ ἡλικίας καὶ σοφίας ἀπόχρη. 

11. μὴ τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήση. ΤΠ ΘΓΘ τ88, 88 Τ60- 
Ρδγ]. οθβθγνθβ, Γθᾶβοῃ (0 ἔδαγ (ἢϊ8, 88 ἢ Ψ88 γοῦῃρ;, 
δἰοῃθ, δῃά πδὰ ἐς οἴδγρε οἶϑο ψϑδ ἢ δηὰ ργουὰ ἃ 
ΡΘΟΡΪβ. 

4. Οχτοί. Ὀοττονεὰ {δε τοδὶ ἤτοι (ἢ Οτγεεῖς Οσαιμμοηίδίος, 
Τῆυ" ΤἼΘορἢγ!. : ἀσφαλίδεται αὐτοὺς (Ϊ οοιβ εοῖυτα αὐτὸν, ἱ. 6. 
ὙπΩοίΝγ.) ἵνα μὲ ἐπαναστῶσιν αὐτῷ οἱ πλούσιοι σοφοὶ. ἴ οοη- 
)εοίατε οἱ πλούσιοι, οἱ σοφοὶ, ΟΥ οἱ πλούσιοι οἱ τε σοφοὶ. ΤῊ 
ἰδ οοηῆγπμεα ὃν (ξουϊηεη. 884 8. Οὐκ ἵνα μὴ τις αὐτῷ ἐπιβονλεύσῃ 
τῶν πλουτούντων, ἣ σοφία πεποιθότων" δῃά δἰϑο Ὁγ (Ἶγγ6., ἔγοαι 
Ὑοαν ὑὕοιἢ ἀεγίνεα τπεὶγ τηδίίοῦ. 
1 [6 ρονείδίο [παῖ ἰθο ΓΘ 16 ἃ τηεϊοοϑὶδ ἱῃ ἀφόβως. ἴπ δ ϊοῖ νἱεν 

δαδρὶδ ἢδ6 ποὶ ᾿}} ἐχρίδἰποά : ““ ηοη τοῦΐο πηι} 88 εἰ ἔδοεβοϊί(ε τοὸ- 
Ἰεβιΐδϑ, νεγὰτη εἰΐδηι δϑιιπηπ)0 ουγαίς ορεῖο, οἱ ᾿εοΐδῃν νἰἴϑ) δρυὰ νοῦ 
ἐταηϑίζαί." 
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-ς ΒΒ. ἐν εἰρήνη 18 ταοδληΐ αὐὐξοξῥοπαέεῖν : δὰϊ 1 δαδπηβ 
ἴο τεΐογ ἰὸ ἤἸ Θ᾿) δἱ ρασίίηρ. ἶ 

11. ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφών. 1158 ποί 
οἸδῶγ σψἢο 1Π686 ὈγοΓἤ ΓΘ ογθ. Οσιτοῖ. υῃἀογβίδηξα, 
οἴοῖβ 80 πδὰ ροηθ οἱ (6 ἸοῦΓΠΟΥ ἰο- (ονηΐῃ 
(1 Ὠγουρ Μβοράοῃϊ4) νι ΤΙΏοίΠγ, δηλ] (88. 
Μδοκη. (πη Κ8) Εγαβίιϑ, ψῆο πὰ θθθὴ βοηΐ ψ ἢ 

᾿ Τ ΠΩΟΙΌΥ (ο (ογίηΐῃ, Αοίβ 190, 22. δηὰ Τίζι8, ψ ῃο 
σδυγίθα {ἢ19 ἰδι6γ, 8η4 δῃηοίῃογ Ὀγοί 6 γ, ψ ἤοβα Ὠδηθ 
18. ποΐ πηοητ]οῃ 66 ; (866 9 (ΤΥ. 12, 17 ὃς 18.) ραγἢ 88, 
Δ150, βοῖῃ!θ οὗ (6 (τ 4 Ὀγοϊῆγοη, ψῇῃοηλ {ἢ8 
Αροβί[α δὰ ἀδβίγβα Τιίὰ8 ἴο Ὀτίηρ ψ ἢ Ηἰπὶ ἴο᾽ 
Ἐραϑα8, μανίηρ; πα6α οἵ {{|π6|Γ αϑϑιβίδποθ {ἢ6γ.᾽ 

12. περὶ δὲ ᾿Απολλὼ---ἀδελφών. ΤΠ 6 [Γιαἰίη (οπι- 
Βηδηίδίογβ ἃγὰ οἵ ορίηίοῃ, {πὰ ΑΡΟ]]οβ, ἀϊβρβαβοά 
ψντἢ (ἢ6 ϑῃδνίουγ οὗ (ἢ ἔδοϊίοη, ᾿δά ἰοἷξ ἰἤφιη, 88 
1 ΘΟΥΡΙΡΊθΪ6, δπὰ ἢδα σοίυνηθα ἰο Ἐρἤδθϑαβ, ἔγομι 
ννἤθησα ἢ6 δά θθϑῆ γϑοοιῃιηθηαθῆ ἴο (ἢ6 Ὀγοίῃ θα 
οὗ Αοἤδῖα, Αςοίβ 18, 24 ἃς 27.190, 1. Βυΐ {6 πιο5- 
Βθηρθγβ ἔγουι (ὐοναΐῃ, ἀγγίν!ηρ ψ ἢ ἃ Ἰθίίον ἴο {88 
ΔΑΡροϑβι|6 [Ὁ}} οἵ γεβρβοῖ, ἢ δηβινεγαά [ ᾿γ Τιΐαβ, δηὰ 
γϑαιιθϑίθα ἀρο ο8 ἰο δοσοιηρδην ἰΐπῇ, ἢ (Π6 ἢορΘ 
τιαΐ ἢ6 πηϊρσῃϊς Ὀ6 86} 1 858ἰβίίηρ ΤΙτὰ8 [0 56 116 
{Π6 ἀἰδέυγθδησθθ ἰὼ {π0 (ἤτοι. Βΐ Αρο!]οβ γ- 
πβεὰ ἰο σο, Κποψίηρ {Π νἱοϊδηΐ ἰθρον οὗ {ἢ8 
[λοϊοη. (Μδοκη.) 

Κσδυβα δῃηά Εοβθηπ. γοραγά (ἢ ορίπίοῃ 88 ἢ ρα ΪΥ 
βρμάπρηεα, μυΐ γοῖ ηοί σογίδιῃ. [{ 15, 1 {ΠπΠ}κ, 1π||6 
688 (8 σογίδιη. 
12. καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα. ΤἼ.18 ἀρρθᾶτβ ἴο 6 δῇ 

τα Ἰοἐϊςαὶ τηοάς οὗ οχργαββίοῃ, ἴῃ Ψ ἢϊοἢ αὐτῷ πηιιϑὲ 6 
μηἀοτγρίοοα. ΤΠα καὶ [88 ἰῃ6 86η86 οὗ μέ. Οηβ 
ΙΏΔΥ ΕΓΔ Ι ΓΘΠΘΘΥ: “ [Π6Γ6 ψγὰ8 ποῖ, ὕὩροὴ [8 
Μ᾿ ἢοἾ6, ἰο Ὠΐηι Δ [ΠΟ] πδ(Ιοὴ ἴο ρῸ πον." [Ὁ ν88 ἢοΐ 
ἢἰ5 ᾿ηο]!Πδἰοη. Ὅταν εὐκαιρήση, ""  ὮΘΏ 6 584} αν 
ἰοίβϑιγθ, δηα ορροτγίυῃ!ν ;" 848 Αοίβ 17, 81. (νῇθγ 
866 ἰδ ποΐθ) δῃα οἰβεαθγθ Τῇ [,διΐη ΕδίθοΓβ, 88 
ΗΠΪατῪ δηὰ «ζ6γοπηθ, ἤανθ ρύθϑογνϑά ἃ ἰγδαπίοη (ῃδὺ 
6 αἱά αἰξογιναγὰβ νϑιὲ (Π6 (οΓγιηἴπιαη Οἤυγοἢ, ν᾿ μοπ 
(116 τοὶ σίου ἀΠἤδγθηςοϑ ἢ ὕδοῃ 86 {{16(. 
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18. ἴτε, στήκετε ἂν τῇ πίστει, ἀγδρίξεσθε, 
ταιοῦσθε. Ἴμο Αροβεῖς (ΤΒθορἢν]. οὔδογνεβ) τα 
οἴυάε5 νἱἰἶ 8 βυ 840 16 δΔἀιπηοηϊοη (τ! οἢ, 45 ἔγαυβο 
ΔΑΥ͂Β, 18 [0 Ὀ6 ΘχίοΠ!ἀ6α το ἴΠ6 ψΠο]ς ΕΡ153116) παπλοὶγ 
ὅτι οὐκ ἐπὶ τοῖς διδασκάλοις τὰς ἐλπίδας ἔχειν δεῖ, ἀλλὰ 
καὶ ἐν ἑαυτοῖς. ΤΠ ψοΓγαβ πιϑῦ ᾿πάἀσοά ὃὈ6 υηπογβίοοά 
οἵ (γιβείδη δι 688 σοπογαὶ ὶγ ; Ὀυΐ, ψ ἤθη ἰδοῦ 
ἴῃ οοπηθροίίοη Μιὰ ψἢμδὲ ρῥγοοθαρά, 1 σδηποῖ δυϊ 
«πη Κ, ν ἢ ΟὨγγυβοβῖ. δπὰ τῃ6 οὐδοῦ ατγοοκ (οι- 
τηδηίϊδίογβ, [ἢδὶ [ΠΟΥ ΔΓ6 ἴο Ὀ6 υπάογείοοά οὗ “ἔεαά. 
7 αείηδδ ἐπ ἐλε ζαϊέλ (στήκατε), Διο ἢ ΔΙ] 655 ἀραϊηκὶ 
(ἢ ἀγίβ οἵ βδεάυσογβ, ονυθη 58 ἰθδοῇ γα (γρηγορεῖτε), 
δηἀ 84. ΠΊΔΗΪΥ ἤγιηηθ88 1η πιδίη(δίηϊησ σπδὲ {ἢ 6 Ὺ 
σοηβοΟϊΘὨ ΟΙΒΙΥ Ὀ6]ανοά ἰο ὃ6 ἴῃ γυιῇ. 

Γρηγορ. ἰ8 ῬΟΓΠΔΡΒ ἃ ΠῚ ΆΓΥ τῃοίδρῃογ ; στηκ. ἃ 
τ ΠΠΑΓΥ δηα δσοηίβιοα! οη6. ὅ66 ἰπ6 ποῖθ οὐ 1ὅ, 
1. ὙΤμοορῆγ!. οὔδογνοα ἰΠδί γρηγ. 18 υϑ6α διὰ τοὺς 
ἀπατώντας, δηὰ τὲ [ἰ σερροδες (ῃ6πὶ ἴο Ὀ6 ποάάϊΐηρ. 

18. στήκετε ἐν τῇ τίστει. ᾿ΓὭΘΟΡὮΥΪ. βθοβ ἴο ἴδκο 
κίστις 858 ΘΙ 8.108) ; 4. ἀ. “ δηὰ ηοΐ ἴῃ ἴπΠ6 Οὐεηέέε 
εὐἰδάοηι." Ἐοτ ἴῃ ἐλαέ (6 4445) 11 18 πΠοΐ ρΡοββι0]6 ἴο 
δίδηα, ὕυϊ ψὸ τπηιϑὲ Ὀ6 οσδγγιθαὰ δῦοιιΐξ ἴο δηὰ ἔτζο. 
ΤῊΐϊθ (ἢ6 οὔϑθγνθβ) ϑιρροβθβ ἴδηι ἴο θ6 ννανοσίῃρ. 
Βιιὶ 1 Δρργεμοηὰ ἰἢδὶ (ἢ Αροβιϊὶα δὰ ἤἰεγα ἰῃ νὶον 
ΓΑΙΠΟΓ ἐδ ἀοςσίΓη68 οὗ {Ππ| ἔα]86 ἰθϑοοτβ ἴἤϑῃ οὗ (ἢῃ6 
(ὐθοι]ς ΡὨοβορίθσθ. ο 

18. ἀνδρίδεσθε αῃὰ κραταιοῦσθε ἅττα Ὀο(ἢ οὔ {ΠἸ6 ἢ π}}}1- 
Ἣἢ Θχργοϑδίοθβ. Τῆυβ τοὶ. σοΙρΡΑγοβ, ΤΤοῖ δῃ 
οἰά [,ἰη Ῥοοῖ ““ πιιης ἢϊδ νιγὶ." δηά (6 Ηοιησγὶς 
ἄνδρες ἔστε. Ν εῖβ. σοιρᾶγοβ Ηεἰοάοτγ. Αἰ. 5. ἀν- 
δρίξου, δηά οἴδοι ραϑϑδᾶρθβ. δϑυςῇ Θχργθβϑίοηβ ἰηἀθοὰ 
81:6 τοαυεηΐς ἴῃ (ἢε (Ἰαβϑίςδὶ υγίίθσβι Ανδριῷ, 18 
οἴθῃ 80 υδοᾶ ἰῃ {Π6 ΟΙα ᾿Γεβίδημοηιϊς. (866 διῇ ίθιβ. 
Ι1.,χ.)ὺ Τα 86η86 ἤθγα ᾿πἰθηάθα 18 νΈΓῪ οὐν!οιϑ. 
866 {π6 ῬαΑΓαρἢΓαϑβίϑ. 

Κρατ. 185 ἃ ψογὰ νψῇῃ!οῆ, 88 (ὯΓΔ851 γε θοσ, οὐ- 
ΟυγΓΒ 0 ὙΏΘΓΟ ἴῃ ἰδ (Ἰαββίοδὶ τγοτθ. Τῆς Ο(οι- 
τηδηίδίογβ 54Υ 1ἰ 18 8 ραᾶβϑϑῖνθ [ὉῸΓ 8 γεοίργοςϑιὶ. Βυϊΐ 
1 σδίθογ βθθῆλβ ἴο 6 84 πηι αἷἶθ νοῦ. Τηθ νογὰ ἰ5 
οὗ ἰγραυθηῦ οσσυγγθησο ἰῃ ἰῃς ΟἸα Τεβίδιηρηΐξ ; 85 
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5. 80, 925. ἀνδρίξεσθε καὶ κρατιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν" 
Δη4 1 δδιη. 4, 9. κρατιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας, ὈοΐΒ 
οἵ ν]ο ἢ Ραβϑάμθϑ β66ηὶ ἴο ἢδνα Ὀ6δη ἴῃ {Π6 τηϊηά οὗ 
[Π6 Αροβῖϊθ. [{ 18 αἶϑδο σοη)οϊηθά ψ ἢ ἀνδρίϑεσθαι 
1η 2 ὅϑδιη. 4. 9., δηἰ ἴῃ Ευ( 1, 18. δηὰ οἰβοινῆογο ἰέ 
158 υ864ἀ οὗ ρΡεγβανθγδηοθ ἰῃ ορίηίοη, ογ ἀδἰθγϊηδίϊοη. 
ἹΚρατιοῦσθαι ϑεοη8 ἴο ἤανθ Ὀδθθῆ οὔἹρίηα!γ ἃ ργί- 
Ὠδϑίϊο, ΟΥ Δροη δίς ἰδγῃ, δηά [6 γα ἢ] ΒΡ 65 ἴο 
Β[ΓΙΩΡ ὋΡ ΟἸΘ᾽8 ΠΟΙν68, [0 δχοῖῖθ οἠθβοὶῇ ἰὸ δὴν 
αἀπαογίακίηρσ. δὸ οὖγ ψοτὰ δέγεησίδ, σογγοβροηαίῃρ; 
ἴο κράτος, σοΙ]68 ἔγοπι [6 νοῦῦ ἐο δέγίπα. πὰ 80 
{Π6 Ηερν. ΠΡ ΠΤ σδέγοηρίδ, ἴτοαι ΓἿΠ ἐο δέγὶπρ. 
ΤΙ|08 ἃ δΙΓΟΉΡ ΤῊΔῊ 18 ΟὯΘ6 ΨΏΟΒ6 ὭΘΓνΘ8 ἃγα τὐοίξ 
δέγμηρ. δὸ ἰδ Ρορσῖ: “ (οἱ! βύγιηρβ [Π6ῚΓ σγνα8.᾽ 

Ι͂η ἔσει 1Π6 αῦονα θγῃ8 τῆ 6 Γ6 18 Θν" 6 ΉἘ}γ δὴ δά- 
ΓΩΟΠΙΠΟΩ (0 ρογβανογδησθ ἴῃ βοιι πη ἀοοσίσιηθ. Α 
ΨΘΙΥ 81π|}} 8 Οἠ6 ΟσσυΓβ ἴῃ Ἐρἢ 68. 4, 14. ““ΤὭδί, νγν6 
Ὠοπορίογίῃ Ὀ6 ἢο τογο οἰ ἄάγθη, ἰοβ86 4 ἴο δηὰ ἔἴϊο, 
8η4 σαγγιθά δρουΐ νι νοῦν νὶηά οἵ ἀοοίτη6." [ 
8 Οὔβογνδῦϊθ ἢονν τηθοἷΣ νίροιῦ 15 ηρᾶρίθα ἰο {116 
Βθηίθηςθ ὈΥ (ῃ6 Αϑβυῃάορίοη, ἃ ΠΟΘΙ δχδρὶθ οὗ 
νὨΙοἢ οδη ὯῸ ψῆογα Ὀ6 ουπα. Οη {δὲ ἤρσιιγα 866 
{Π6 πηδϑίουΥ ΟὈβογνδίίοηβ οἵ {ἢ ῥγίποθ οὗ Ἵγιῖς8 
Περὶ ὕψους. 

14. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπη γενέσθω. [Ιΐ 158, 1 {Π10Κ, 
ἀαϑβογνίηρ οὗἉ γϑιηδγκ, (δι Θχῃογίδι!οηϑ-(Ο σοπμδέαπον 
ἦπ ἀοοένίηθ ἅτ οἴϊθη, ἃ8 ἤθγθ, ἔο ονθα υὑρ ψ ἢ δη 
δαπηοηϊ!οη ο ἄφορ ἐδδ μπὶέψ οΥ᾽ ἐδ σρὲγιέ ἐπ ἐἦο δοηά 
ΟΥ Ῥοαοθ. ΤὨϊβ (1 ἢπά) 15 σοηῆτγπιθά Ὀγ (ῃ6 ατοοκ 
(ὐοιηπηρηϊδίογδ," δηα 4180 τοί. δὰ Μδοκῃ. (οιι- 
Ρδΐα 8,1. 18,1. 14, 1. 4 (ον. ἐ, 4. δηά 8,6,6. Μοεῖ 
Οοιηπηοηϊδίοιβ (1658 σογγθοῖϊυ, 1 {πη Κ) υηδεγβίδπά 
1 σοηθγα! γ οὗ ἴον υηΐο (ἀοά, ἃπά υπίο πιο [ῸΓ 

π ΤῊ ΤΒΘΟΡΠΥ]. : τοῦτο πρὸς τοὺς στασιάϑοντας καὶ διάσπωνταςε 
τὴν ἐκκλησίαν. ἘΕπῤτε γὰρ φησι διδάσκεί τις, εἴτε μανθάνει, εἴτε 
ἐπιτιμᾶ, πάντα ἐν ἀγάπῃ ἔστω" καὶ οὐκ ἔσται φυσίωσις, οὐδὲ διά- 
στασις, ἀγάπηε μεσιτενούσης. Δηὰ ᾿ΓΒοοΟάοτγαῖ : πρὸς τοὺς διελόν- 
τας τῆς ἐκκλησίας τὸ σῶμα, καὶ τῆς φιλαρχίας δεξαμένους τὸ πέθοε, 
καὶ τοὺς τῶν εἰδωλοθύτων μεταλαγχάνοντας, καὶ τῶν σκανδαλιϑο- 
μένων καταφρονοῦντας. 
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Ὁοάβ βακοθ, κα ἰἰῈὸ ἀγάπη οὐ ψῆϊος πὸ Αροβεε 
ῬΓΟΠΟυΠΟΘδ διιοἢ δῃ ο]οαιθηΐ οδυ]ορσίιπ), δὲ (ὐ. 18. 

15. οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ --- τοιούτοις. 186 σοῃ- 
δίγυσιοι 18 ἤθγα βδοπιονῃαὶ ᾿ηνοϊνοά, γαῖ δυσὴ ἃς 
ἼΗ θὲ ςαἰ]εἀ ρορυΐϊαυ. Μδηγ γϑοθηΐ ( οση πιθηίδίοτε 
δηάθανουῦ ἰο αἶθδγ τς οπεδατγας ὈΥ τ γοπ σ᾽ τὩς 
γΟΓα8 οἴδατε---ἰαὐτοὺς ΠΟ 8 ΡᾶγΟΠΙΠο55. Απά 950 
1ῃ6 δηιζίεπὶ (ὐοπηπιοηίδίοτβ, Ἧ]1Ὸ 887Υ ἔπεσα 15 8ῃ ἢγ- 
Ῥεγυθβίοῃ, δηα ἃ ραγθῃιῃθεῖβ. Μδοκη., [ἢ ἢ15 {γχπ8]2- 
τίοη, ρΙδςοδβ {6 ογὰβ ἢ ἴΠ6 παξογαὶ ογάοσ, δ5 ἐοϊϊον: 
“Υἵς Κηοῖν τῃ6 δη οὗ διορῆδηδβ, ταὶ ΠῸ [5 186 
ἔγχει ἔτυϊ! οὗἨ Αςἢδία, δπὰ {δὲ {πο ἤανα ἄδνοιῖοά 
ἐδεῖηδοῖνεβ ἴο 106 πιΠἰβίγυ οὗ {Π6 βδηϊ5. [Ὃ1ηῖγοδὶ 
νοι {ϊογείογο," ἄς. Βιιὶ (Π6 ρῥγεβεῃξΐ ογάθσ τηϑῦ θῈ 
τεϊδἰ δα, ὗν 8 ΡΙῪ δυΡΡΙ γηρ ἃ ραγίίοϊα δήϊοὺ οὔδατε, 
{πι5: “Νον [τ ηίγοαῖ γοῦ, ὑὈγθίἤγοη, ἐπὶ ἔογ δβ 
του οἷ 885 γα Κποὸν (παῖ (ἢ6 ἔλπη γ οὗ δίορἤδηδϑ 15," 
Ἄἅϊις. [ἢ οἴδατε τὴν οἰκίαν Σ. ὅτι ἐστι ἴῇε γα 185 ἃ οοϊῃ- 
τηοη ἰαΐοπὶ ἔογ οὔδατε τι οἰκία Σ. ἐστι. ἃ 

Ιη ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας Ἧ6 6 ἴο θδια εἰς ὃν, 
ἢ! οἢ ἐπ ἀράν ἐπ Άοπι. 1δ, 16, νι ῆογο δρήλο 
ποῖθ. Τῇ β6η86 18 ἰδίῃ ἰῇοθα ““ ἥγεί σοῃνογίοά 
το τ ΟΠ βιδῃ το]! ριοῦ." ὅδ66 Αςβ 17, 19, 19, 91. 
δηἀ (6 ποίθ68, 848 30 δοΐϊἰοιιβ. [6 χ. 
[ ἰγθδιϊηβ ΟἹ οἴδατε ἴΠ6 (ομιπδεηίαΐοτγε βοοΐς ἃ 

ἀϊδιϊηοιίοη Ὀοΐϊπτνοοη ἃ δηὰ γιγνώσκετε. Βυῖ (ἢϊς 
ΘΟ δὴ 1Π|ἰοιπάρα δηὰ ργθοἼολγίουβ ογιεοΐβῃ). 
Οἰδογβ, νι ἢ 1655 Ἰυάριῃοηϊ, ἰδκα τῇς ψόγαάβ 85 ἢογ- 
ἰαἴίνο. ΤΠ6 56ῃε6 ἰ8 ὑ6βῖ ροϊηίοα ουΐ ὑγ Τ ΠΡοφΡἈγὶ., 
ΠΟ ρδιδρῆγαβαοβ: “ Υ8 γουγεοῖνοβ Κηον, δπα ἰἤογο- 
ἴογο ἢὰνς ἢοὶΐ ἴο ᾿ἰθάγῃ ἴγοπι πη6.᾽" 

15. εἰς διακονίαν τοῖς αἰγίοις ἔταξαν ἑαυτούς, “4186 γ 
ἤδνο ρρί!6ἀ ἰποιηβεῖνος ίο, ἀδνοῖοα {ποιηβοῖνοβ ἴο, 
{Π6 πιϊηι!βίογιησ οὗ ἴἢ8 5διηΐ8." ἴη ἕσαξαν (στα 15, 
ὙΠ Κ, ἃ πϑ] Πᾶγυ δ] υϑίοῦ, {6 ἔογος οὗ ψΒῖοῆ ᾿ς 
Ψ6}} ΠΠυϑἰγαϊοα ὈΥ Κγρκο δηὰ ϑεἰβ., (η6 ΤΌγητοῦ οὗ 
 ἤοι Οὔβϑογνθϑ: “ [,μἴοῖ ἡοίϊο 1Π|059 δ] υϑιηοὰ! ἀπιοτγίς 
οἶδ οἷα 5:01 π|6 1}0818 ἸΏ} ΧὩ Χ 856, ΘΔ 4116 Βροηϊα ὨθΠλῖη6 
Φαῦεδηίο δυῖ ἱπιρο!]πίο, βδιιϑοθρ 596." ΑἸ ςοὸ Με εἰ5., 
ἢ.Ο ἸΔΟΟΠ ΘΑ Ὺ γοιηασκβ μέξγο. Απά 50 δἰδο ΤΒοο- 
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ΡὮΥ]. : οὐ παρ' ἄλλων καταστάντες ἀνάγκη, ἀλλ᾽ ἐκου- 
σίως παρ᾽ ἑαυτῶν. Απά Εὔἴοιπι. οχρίδ! μ8-: ἀφώρισαν, 
τοῦτον τὸν βίον εἴλοντο. Τἤδῦ 11 15 ἃ Π.1Π ΔΓΥ τη Δρ ΠΟΥ, 
1Π6 Ἔχϑιηρὶθβ οὗ δαείβ. ργονθ. “Γμ6 τηοϑί δρροβίίβ 
8 Ατγίδῃ Ερίοϊ. 8, 2. διατί δ᾽ εἰς ταύτην τὴν χώραν 
ἑαυτὸν κατατέταξεν, ὥστε μάντις εἶναι. 80. 4150 1)6- 
τηοβίῃ. ἀθ (68. Ρ. 48. (οδ΄ ὈΥ Κταυ36) οὐδ᾽ ἐφ᾽ 
ἑνὶ τούτων ποποτ᾽ ἑμαυτὸν ἔταξα οὐ καὶ προήχθην, οὐθ᾽ 
ὑπὸ κέρδους οὐδ᾽ ὑπὸ φιλοτιμίας. Τῇ διακονία ἰ8 νατὶ- 
Οὐμβὶγ ᾿ηἰϑγργαίθά,.- ΒΥ βοῃγθ (85 γοζϑί,} 10 185 αηάογ- 
βϑιίοοά οὗὨ {ῃ6 πγϊηϊδίσν οὗ {π6 Ομυγοῆ. Βαϊ {πδὲ 
ἐδηηοῦ δ6 Ψἢδί 185 ηθληῖ. Β6Ζὰ (ἢ Πογα Ρῥγορᾶ- 
Ὀ1ΠῚὴ 70} {πηΚ8 ἰΕ ἢδ8 τοίδγθποθ ἴο (Π6 οὐἶδοθβ δηὰ 
ἀυζ165 οὐ Ποβοοηδβ. ΟΥ̓ 6Γ8 ὀχρίδίη [τ οὗ Ἵδδαγγ ἰῸ 
Ροοῦ ΟἸἨἢγιβίίδηϑβ. Βυΐ (ῃαί ἰηϊογργοίδιο 18 μι8 ||} 
σοηϑιἀογοα ὃγ Κυρκα 88 οο ᾿πϊϊοα. Ηα {π|0 8 (Πδὲ 
11 βιρῃῆροβ {π6 ΟἸἾΠς6Β5 οὗ αἰδοιί.οπαίθ σᾶγο, δηά Κἰηά- 
6858 ἰοναΓ8 (Π6 884]Ἰηῖ8β8. Βγ {Π6 δαϊπέρ ἢ6 υπῃάοι- 
βίδη8, ποί (ῇ6 (ΟὨἢτϑιϊδη5 οὗ (Οὐοτηί, Ρυΐ {Π6 
ϑίγδηρσον (ἢ γί ϑι 138, ψἢο Ψ γα γθοοῖνθα θ᾿. δίθρδηΔ8 
αἱ ἢϊ]5 Ὠοιι86, ἀηα (ἢδτγα Ποβρ Δ Ό]ν οηζογίδιηθά. Απᾷ 
(ἢ18. 156. σοπῆγιηοθα ὈΥ {Π8 δηίθης (οπιηρηίδίοςξϑ. 
Τμυ5 ΤΠΘΟΡΉΥ]. : εἰς τὸ ὑποδέχεσθαι τοὺς πιστοὺς πενή- 
σὰς καὶ διακονεῖν αὐτοῖς. Δα 480 ὮΥ 1 Ἔ1η). δ, 10. 

,. Ηοῦτ. 18, 2. 8 Ψοἢ. ὅ. Ὑοί [1866 ὯῸ ΓθΆ80Ὲ ἴίο 6κ- 
εἰυάς τῇς. Οὐοετὶημίδη ΟΠ γϑι8η8. 4.8 το ἐπ γθάβοη 
σίνοη ὈγΥ Κυρκο, {παξ (μ6 Αροβίϊα ψου]Ἱὰ {ἢ ἢᾶνα 
τ τς6 ὑμῖν, ἃ 18 ἔτνοίουβ. [Ἐ β86θη8 (μαξ 4}} (Π6 
τη 68 οὗ {18 ᾿ηνα] δ Ὁ]6 [διηὶΐγ ἀδνοῖοα τἢοεη- 
Βα ῖνθϑ ἴο [ἢ6 πρἰηϊβϑίογιηρ ἴο {8 ψψδηΐβ δῃηἀ ΡῬγΟΙ Ο Ιηρ; 
(6 οοιηΐοτγιὶ οὗ 4}} {ποὶγ ἔθ ον ΟΠ γΙβε 1] 48, τ ΠΟΙ 6 Υ 
ΒΓΔΏΘΘΓΒ ΟΥ σουηΐίγυηθη. 

16. ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε, ὅτε. ““ΤἼΏΘ ἜΧΠοΥ- 
ἰδίϊοη 18, (αὶ νοῦ (0 ΥΟΥΣ ρῥϑγί, 88 ἃ ἔείυση ἴοῦ 
ϑι16σἢ ἀπδνοίοα Ῥαπονοίθποθ) βῆον σεβροοί  ἴο ἔῤοηι, 
απο ἐο 5μοὶ.:" ψὨΙΟὮ 15 Ρ]δίη]Υ τΠ6 τηθδηϊηρ οὗ τοῖς 
τοιούτοις ; 85 ΝΟΥ. 18. τοὺς τοιούτους. ΕῸΓ ὈΥ τοιούτοις 
{86 ΤΔΠγ οὐὨ διίαρίιδπαβ σπά δμοὴ ἐκ πυαβὶ θ6 υῃ- 
ἀοιβίροα ; 45 (ῃ6 δηζἰϑηΐ (οιηβιθηϊδίογβ δῃὰ τηοϑβίὲ 
ΤΔΟἼΘ Γῇ 8.6 δ6ΓΟΘα, ἃπα ποΐ τοῖς ογίοις ; 8ἃ8 πιοϑβὲ Γ6- 
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μὰ τω πὸ κἀς δ δῷ ἀνέωγε. Βγ θύρα 15 πηδδῃΐξ τηείδ- 
Ῥ[ιοτίσδΙ]Υ δῃ οσοσλβίοη, ΟΓ Ορρογίυηϊν οὗ ἀοἱπῇ 8η7 
{πίηρ. [1 5οοπὶ|8 ἴο 6 8 Ηθθγαδίβιῃ ; ἔῸγ ϑοδποειν. 
οἰϊο5 8 δ᾽θιηϊσδὶ ραβδασο ψἤογο ΓΤ α ἄοον (τ θῆσς 
πετάω) 6 80 υδοά. Αηά πη Ηοϑ. 9, 17. ΓΓΊΒ 15 τοῆ.- 
ἀοτοὰ Ὀγ ϑγαηι. εἰς θύραν ἐλπίδος. Απὰ γεῖ ἔτοπι ἐδα 
ΡΠ] οἰορσίοαὶ ἱΠΠυδίγαϊογα 1ἢ ἀρρθᾶγβ ἰπδὲ θύρα νᾶς 
Βοιηοι 168 80 υϑο Ὀγ ἴΠ6 ατοοῖκ Ἡγιίογβ, δηἀ ἥόγοσ 
Ὀγ ἴπ6 1,διϊη οὔθβ. Τῆι ΡΙυΐ. δγπιρ. Ρ. 696. θύρας 
ἐπὶ σεαυτὺν ἀνοίξας. (Ἰϊς. ΦᾺ 18, 10. διη οι δε [ὈΓ68 
δρογιυηίυγ. (ὅθ 6 πηοῦα 1  οἴβ. δηὰ δοῆ]θυβ. 1,6χ.}ϑὉ 
Ιὴ 16 5Βδιηὴ6 86η86 1 ΟΟΟΌΓΒ ἰὴ Αςίβ 14, 27. τ ῇοΓΟ 
866 [)6 ποίε5. ΝΟοΓΙ [8 {Π|8 υδὲ ψηΠοιΐ ὀχϑῖρῖο πὶ 
οὔγΓ οὐ ἰδῆσυδραθ. ὙΠοορῆγ!. ψ6}} υδίγδῖθς {δα 
ἴοτοο οὗ {πὸ ἰογπι {ἢ }8 : πολλοὶ μέλλουσιν εἰς τὴν πίστιν 
κροσελθεῖν, καὶ τλατεῖα ἀνέωκται μοι εἰς τούτους εἴσοδος, 
ἅτε ἀκμαξούσης τῆς διακονίας 7 αὐτῶν εἰς τῆν πίστιν. 

᾿Ανέωγε 8 0 ἀνεώχθη, ΜῇΠἢ δος οὐ 6 Αἱ- 
εἰςἰϑῖ5 τῃηουρῇϊ 4 βοϊθοιβιη, δυῖ οδοῖβ )υϑι| 6. (866 
[πΠ6 Τσορίοι!β οἰϊδι]Οἢὴ8 ἴγοηῃ ἴθ (Ογδαγηδγϑῃ8 ἱπ 
Ὑνεῖβ. δηὰ Κγρκα.) Ὑοὶ 1ἴ 068 ποῖ Δρρϑᾶσ ἰο ἢδνε 
Ὀδοη ἴῃ 0υ86 Ψ 1] τἢ6 ΘΑΓΙΘΓ ἩΓΙΘΓΒ. αι 15, ἴῃ 8]} 
ἰδησυδροβ, ἴΠ6 ς8456 ψ τ νογῦ8 ψνῃϊοῖ, Κα τἢ5 ἀπά 
ΟἿΓ ἐο ΟΡΕΦΉ, ΤΩΔΥ ὃς ιἱοὰ ΘΙ ΠΟΓ ἴῃ δὴ δεῖνα οἵ 
ῬΆΒ3Ιν6 86η86. δῸ ΥὙ6 54Υ̓ ἃ Ἃ6ΟΟΓ 18 ορεπεα, οἵ ὀρεη. 

9. ἐνεργὴς ἰ8. ψν6}} Ἰητογρτγοιθα Υ ἐῃ6 Ο]ο85. ΑἹρ. 
ἐτοιμὴ πρὸς ἐργασίαν. [ἰ ἰ8 Μ6]} οὐϑογνεά ὈῪ Κϑιιβο, 
[Παὶ τῆς ψοτγὰ 15 δἀαρίεα γδίϊϑγ ἴο ἐῃ8 1468 οὗ οὐσοα- 
δἷοπ ταρ Ἰο ἴῃ θύρα. ΤἢΘ ἰθγπὶ 5ιρηῆεβ εὐ εοέϊυὰ, 
80 (6 ὅγγ. : μέοπιιπι ορογὶδιδ. ὅες ᾿εἰβίει ηβ (]45- 
8168] οἰϊδί!οη8, {Π|6 πηοϑῖ ἃρροϑιξε οὔ ν ἢ! 18 ΤΉ ογά. 
ϑ, 17.πλεῖσται δὴ νῆες ἐνεργοὶ κάλλει ὀγένοντο, Οἡ ἩΠΙΟἢ 
ΡΑϑ38Αρ6, ἴῃ ΠῚ ἔοστι ῃοοπιίηρ οὐἀϊίίοη, 1 5Π4}} δάσο 
ΤΏΔΏΥ ΘΧΔΙΏΡ68 {ΠΠπιϑίγαῖνο οὗὨ 1815 υ58.0.Ὀ ΤΠ [ἢ 6Γα 
18 ὯΟ Οςοϑϑβίοῃ ἴο γοδὰ ἐναργὴς. 

4. Το νοι 1 δάὰ Ρὶυΐ. ΑἸοἰΌ. ὃ 10. μεγάλους δ᾽ αὑτῇ κλεισίας 
ἐπὶ τὴν πολιτείαν ἀνοίγοντος τοῦ γένους καὶ πλούτου. Αττίδη Ερίϊεϊ, 
1, 44. τὸ δὲ κεφάλαιον μέμνησο ὅτι ἡ θύρα ἄνοικται. 
1 Βερά διανοίας, ἔγοηχ ἢ σοη)δοοίυγε οὗ [{,1πάεεἴ], τυ οἢ ἰ5 τεῦ- 

ἀετεὰ οεγίαϊη Ὀγ (Εεκυπιεη. ἀπά ἐνεὴ (Ὠιγνυοδὶ., ἔγοιυ υμοαι δοιὰ 
ἀογίνοα (πεῖν πηδἴϊεῦ. 
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Το ρῥγοςσθοά, βονονογ, ἴσγοπιῃ {π6 πσοῃδὶ ἀογαίοη οὗ 
τοῦ ἦς ἴο {παι οὗ ἐλίηξε, Κταυβα δῃηἃ Ποβϑηηι. {ΠῚΠΚ 
[Πᾶῖ {Π6 Αροβί]θ δανογίβ ἴο ψῇῆδϊ 15 τηϑπίϊοηθὰ ἰῃ 
Αςίβ 19. 1---ὅ. ΟΥ̓ 16 ἀϊ8ς 0165 οἵ Φοϊη, οὐ (Π6 β6ρ8- 
Γαϊϊηρσ οὗ 16 (ΟἾγϑ8η5 ἔγοιῃ τΠ6 96 18, νοῦ. 9. 86ῆ.- 
δὰ οὗἩἁ (6 ἔδνουτ οὗὁἨ σοτίδίη Αβίαγοΐβ, νοσγ. 81. 
Μδςοζκη. οὔβογνοβ, {παΐ δῦοιινξ τΠ6 τἰπγ6 [18 οι ἴογ ν 85 
νυύειτῖοπ, τἢ6 ΔΡροβι16᾽ 5 8ι|σσθθ8 ψὰῶβ ργοαίθβρς [ῃδῃ 
ΠΟΙΠΠΊΟΙ : ΓὉΓ ἸΏΔΠΥ ΨῆΟ ιυἱ86α ομγίοιδ αγέσ, [ἢ.6 ἀΓίϑ 
οὗ πιαρὶς δηὰ ἀν πδίίοη, γα σοηνογίϑα, δηὰ θυ πο 
{πεῖς θοΟΚ8, σοῃίαϊπίηρ ἰΠ6 δβϑογεῖβ οὗ 686 δγίϑβ, 
Αςεἰβ 19, 17---920. : ψ ΒΟ 80 δηγαροα ἴἢ6 1:ἀοϊᾳίοσβ 
αἱ Ερδαδβυϑ, θυ Θβρθοδ νυ (ἢ6 ογαβπιθη, (Πᾶὶ [ΠΟῪ 
Γαϊβθα (ἢς ρστγεδαῖ (υπ0}: ἀδβογι θα 1 Αςίβ 19, 48--- 
41. 

9. καὶ ἀντικείμενοι πολλοὶ. ΜδΗῊΥ τοσρηΐ (οιηπιθη- 
ἰΔίοτϑ ψουἹαὰ γοηάογ ἢ καὶ αἰἑδοιρἦ, οὐ ψοίύ. Απὰ 
80 ΗΙατν δὰ ΨΝαΐαῦ. Βυιὲ [ξ ἀοδθβ8 ἢοΐ βϑοῦ ἢη6- 
ΟΟΒΘΑΤΥ ἴἰο ταβϑοσί ἴο [ἢ 8 βἰρηιβοδίίοη. Τἢ8 τα 
ἐμ ἀρηοία8 ἐπα (ἤογ 88 δὴ ορρογξωπὶέψ [ΟΓ 
εἤδοϊησ στοδί {Π]ηρβ; θυΐ 1Πδὲ ἐριρέϊα στοαὶ 61- 
ον ἐΐοη ; ἃῃὰ (686 ψογαβ καὶ ἀντικείμενοι πολλοὶ Β6 61 
ἴο ΕΧΡΓΘ85 ἴῃ6 δβρϑοῖδὶ γϑᾶϑοὴ [ὉῸΓ ἰἴ; 6. ἃ. “ ἴον 
ΠΏ ΓΘ ΔΓΘ ΠΟΥ ΟΡΡροϑβίηρ πη|6. “Γ15 Ορροϑιίίοη (88 
Ὠοάάτγ. τρηγ τοῦιαγκβ) τοηάογεά (ῃἢ6 ΑΡροβι}6 8 
ῬΓΘΒΘΏΘΘ ΠΊΟΓΘ ΠΘΟΘΒΒΘΓΥ͂ (0 ρζγθβοῦνα {Π086 (Πδὶ ΜΟΙ 
αἰγοδάυν Ἵοοηνογίοα, δηὰ ἴο ᾿πογϑᾶβα {π6 ηὐμῦοσ, ἢ 
Οὐοἀ 53ῃοι]ἃ ὉΪ]688 [18 τ] ϑῖσυ. ΟΟσΟΓΟΙ ΡΥ, ἃ ς6- 
ἰεδγαίθά Ομυγοῦ 88 ρδηϊοά «αἱ Ερ 6808; δῃηά 80 
ἔν ἃ8 6 σδῇ ἰθᾶγῃ ἔγοιὴ {Π|| ἴθῆον οὗ ἢ8 ΕΡριϑ16 ἴο 
ἴῖ, ἴῃ6τ6 ψᾶβ 1655 (0 σογγθοῦ δηά γϑργονθ ἘΠΕ 
τῆσδ, (ἤδη ἴῃ τηοϑί οὗ ἰδ οἴμος (μι γο 65 ἴο νῆἢϊς 
ἢ6 ντοΐορ." 

10. ἐὰν δὲ ἔλθη Τιμόθεος, ἃς. “1 ΤΙΠΠοίἢΥ δῃουϊά 

ἘΤΕ 6 νι οαΐὶ γοαβοὴ (1 ἢ] η 1) (παῖ ϑοῖηα ΠΟΥ ἰπγουρθουϊ [ἢ 18 
δοῃίδβησα 8 ϑροηϊδίϊςα] σηθίδρθοσ, δηάᾶ υἱΐμοιιϊ πεοαθβϑὶίγ (παῖ τἢ 6 
δηιίοηΐ Οοτηηδηϊδίοῦβ ο]} ἴῃ αἰδθο  οΆ] ἱπιογνοηςΐοη. ὙΠουρἢ 
ΟὨγγδοαῖ. (ΓΌΪ]Ὺ οὐὔδεγνεβ, [ἢδὶ {{|9 ορμοδίτοη ἰδ οἴϊε 8 β'ριι οὗ {π6 
βργοδὰ οὗ (πὸ αοβρεὶ ; δἴποα [86 ἵνο ργίῃοὶμῖεβ οἵὗ σουὰ δμῃὰ εν], 
Ὀεΐηρ; Ὀγοιῆι ἰηῖο οἴοδεῦ ςοπίδοϊ, σδηποὶ ὃ αἰδαρτεε. 
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οῆο, οὐ Ὀ6 οομγοθ." (δ66 4, 17. δηὰ ἴ 6 ηοέ6.) Νον 
ἰἤθγο ψ8 ϑοπια ἀουδὶ οὗ {π|8. Εοτ (45 Οτοί. οὔ- 
86Γν 68) ἱπουρὰ 12 Ἔρρθαῖβ ἔγομι 4, 17. (δὲ Ῥαϑὺ] μδὰ 
βοηΐ Ὠἰπὶ ἰογσναγὰ τ 6 Γ, γοῖ δ ἢδά τηδὴν ΟἸΒυγοῖιοα 
οὗ ΜαἼοράοηϊᾶ ἴο νἱδὶξ ὃγ (6 νδγ. 

10, ἀφόβως γένηται δορί 8Δη Ιἀ!οΙ 8] ρὮΓαβο, ἰη 
ΨὨἰοἢ γενέσθαι ἈρΡρΟοδΙΒ (0 ἰδνθ 16 8686 οὗ εἶναι, 
ΌΥ ψ ἢοι ἰ ἀδηοίοδ ἴο ἐΐσε. ΪΙη ἀφοβ. 6 οβδοεὶ 
ἷ5 (45 Εϑι. οὔβεγνβεβ) ρυϊ ἔου {6 οἂυδ6. [11 βιρηϊῆει, 
(Ποη, ὠπηιοίαδέεαΐν. ΝΟΥ͂ (ἢ]8 18 γοίδγσγθι, Ὀγ Οτοί. 
8η4 οἰδοζγε, ἴο ἴἢ6 δοοζγῃ οὗ 6 ΜΘ Ἰἤγ, {π6 σοηΐθι 
οὔ ιπ6 ἰραγηϑά," (ἢ 6 ρϑῦνογβα ορροϑι(οὴ οὗ {π6 56 }19. 
"δι. 5 (ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ἴΠ6 Απι- δῦ πθ ἔδει οΏ), δηά 
βιιοἢ οὐδοῦ γορμέδος 88, Ὀθίηρ 8 γουηρ τηδῃ, 6 τηῖρῆὶ 
Ἔχρογίθηςα. ἡ Τῆι ὑμᾶς σδη, οὗ οοιΓ56, ΟὨἷἶγ Ἔχίοην 
ἰο Ολνιδέϊαης. 

ΤὮο ψογὰβ τὸ γὰρ ἔργον---ἔγω βοοίη πηοδηΐ 0 Δηζεΐ- 
Ραϑῖθ 18ῃ6 υπάογναϊαηρ πὶ οἢ (ἢ6 βοοτα οὗ 5 γουΐῃ 
δηά Ιηΐδείοῦ βρίγιίυδὶ μι 8. [τ 18 ποῖ ἴο 
Δηχί Οὐ ἀνν6}} οἡ [Π 686 ἰΘγπΊΒ, ΜΠ] ἢ Β ΠῚ ΡΙῪ Ἰτωροσί: 
«Ηε ἀϊεοπαγροϑ ἢ 6 οἶος οὗ ἰσδομοῦ δηὰ ργθϑοδογ οὗ 
ι6 ἀοβραὶ δνθῆ ὃἃ8 1 ἃο,᾽" 1. 6. ἴ6 18 85 πιιιοἣ 8 
ἀϊν!ποῖὶν οομα)ἰϑδἰοηθα τη!ηϊδίογ οὗ (σὰ 85 τηγϑβε {. 
80 ἘΠΘΟΡΏΤΥΙ. : κηρύσσει καὶ διδάσκει. Ο {18 (ἸὮγγβ. 
Βαδυ αἱ γ οὔϑαγνθδ: ἀντὶ πάσης αὐτῷ καὶ εὐγενείας 
καὶ πλούτου καὶ ἡλικίας καὶ σοφίας ἀπόχρη. 

11. μὴ τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήση. ΤΉ ΘΓΘ ᾿ 88, 88 Τ60- 
ΡΥ]. οὔβθγνθβ, γθᾶϑοῇ ἴο ἴδαγ [ἢϊ8, 848 ἢθ Ψ8ϑ γοσῃν, 
δίοπο, δὰ δά {86 οἤαγμε οἶϑο ψϑδὶ πν δηὰ ργουὰ ἃ 
ΡΘΟΡΪβ. 

4 Οτοί. θοσγονοὰ (με τοιατὶς ἤτοι ἴδ Ογεεῖς Οοκητηοθηϊδίοιθ, 
Του» ΤΡΘΟΡΆΨΙ. : ἀσφαλίϑεται αὐτοὺς (ἴ οοιῤεεοίυτα αὐτὸν, ᾿. 6. 
ὙΤπκηοίγ.) ἵνα μὲ ἐπαναστῶσιν αὐτῷ οἱ πλούσιοι σοφοὶ. 1 οοη- 
ἡεοίατε οἱ πλούσιοι, οἱ σοφοὶ, ΟΥ οἱ πλούσιοι οἱ τε σοφοὶ. ῊΪ 
6 ςοηβγπεὰ ὈὉγ (ξουϊιεη. 884 8. Οὐκ ἵνα μὴ τις αὐτῷ ἐπιβονλεύσῃ 
τῶν πλουτούντων, ἣ σοφία πεποιθότων" δῃρὰ δἷδο ὈὉγ (Ἔγγα., ἔγοαι 
σ᾽ ἢοπι ὑοιἢ ἀσγίνει {νεῖν τηδίίον. 
1 [{ ἰδ ροσεὶδίε (αὶ ΤΠ ΕΓ 16 ἃ τρεϊοοὶϑ 'ῃ ἀφόβως. ἴη νοὶ νἱενν 

δαδρὶβ ἢ) ποὶ |}} ἐχρίδἰηε : “5 ποῇ τοῖο πηι δ8 εἰ δοεδεῖίς τῦο- 
ἰεϑια5, νεγὰπι εἰΐἴδη δϑιιπηο οσυγαία Ορογο, υἱ ᾿αῖδηι ν᾿ ἴλη) αρυὰ νος 
ἰγαηϑκαῖ." - 
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ΒΥ ἐν εἰρήνη 15 μυδδῃΐ αὐξοξῥοπαξοίψ : ας 1ξ 86 6Π)8 
ἰο γαΐον (ο {116 ἔρὺ αἱ Ρϑτγιίηρ,. ᾿ : 

11. ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφών. 1118 ποί 
αοἶραγ ψο 1656 ὈΓΟΙ ΓΘ 6Γ6. Οτοῖ. πη Δογβίδη 8, 
οἰδεῖβ ὅὴο παὰ ρῸη6 οΟὨ ἰδ ἸΟΓΠΟΥ {ἰ0- ΟοΥνῃ 
((Ὠγουρσὶι Μβοράοηϊα) ψ ΤΙΠοΙν, δον (88, 
Μδοκη. {ἢϊηκΚ8) Εγδβίιϑ, ψ 0 δα Ὀδθθη βϑηΐξ νι 
Τιποίῃυ ἰο Οογηίῃ, Αοίβ 19, 22. δῃηὰ Τίϊι8, ψῃο 
οδεγιθα [159 οι γ, δηα δηοίμογ Ὀγοίοσ, ν ἢ οβα δπ)6 
18 ἢοΐ πηθη [ΟΠ 66 ; (866 Κ (ΤΟΥ. 12, 17 ὅς 18.) ροΥΠΔΡ8, 
αἰϑυ, βοῦῃ!α οὗ (6 (ὐοτ ἢ 8 Ὀγοῖἤγοη, νηοῦ (ἢ6 
Αροβίϊα δὰ ἀεϑιγρα Τιίυϑ ἴο Ὀτγίησ νι Ὠϊπὶ ἴο᾽ 
Ἐρδμδβαβ, Ὠδνίηρ η664 οἵ {{Ἰ|61]Ὁ αϑϑίβϑίδποθ {Π6γρ.᾿ἢ 
12. περὶ δὲ ᾿Απολλὼ---ἀδελφών. Τα ,Αἰίη (οηι- 

παδηΐδίοιβ ἃγὸ οὗ ορίἱηίοη, {πὰ ΑΡΟΪΪο8, ἀἰβρίραβοά 
ἢ (η6 ὑὈδῃανίουγ οὗ (ἢ6 ἔδοίϊίοη, ἢδά ἰοἷϊ ἰδ, 48 
Ἰῃσογγὶρ0]6, δπὰ ἢδα τοίυνηθά ἰο Ερἤδθβϑυβ, ἔτοιη 
ψ ῃΘησ6 6 δα θδθθῃ τγϑοοιῃιηθησσδῇ ἴἰο (ἢ6 Ὀτγοίῃθα, 
οἵ Αοδαία, Αοἰβ 18, 24 ὅς 27. 190, 1. Βαΐ (Π6 πι68- 
ΒΘΏρΡΘΓΒ ἰτοπὶ (ὐογηἰῃ, ἀγγίνίηρ ψ ἢ ἃ Ἰθίίογ ἰο {Π6 
ΔΡροβια (}}} οἵ γεβρθοΐ, ἢ δηβνογοα [ ᾿γ Τιΐαβ, δηὰ 
γϑαιιοϑίθα ἄροἹἑοβ ἰο δοσοιηρϑηυ ἰΐτ, ἴῃ (Π6 ἢορ8 
(δῖ ἢθ περ Ὀ6 υϑ6 Ὁ} 1η 8558] 5}1ηρ ΤΙ 5 ἴο 56 116 
16 εἰδέυγθδησθ8 ἰὼ (πὶ Οἰυγοῖ. Βυΐ Αροϊ!]οβ γϑ- 
υβοὰ ὦ ρο, Κπονίηρ (Π6 νἱο]δηΐ ἰαπιροῦ οὐ [Π8 
[λοϊϊοη. (Μδςοκη.) 

Κγαυβθ δηὰ Εοβρηῃ). γοραγά [6 ορίπίοῃ 85 ἢ σ ἢ νυ 
Γ δυΐ γεῖ ηοΐ σογίδίῃ. [1 18, 1 (ἰ]κ, 1{{|6 
688 (ἤδη σογίαδιη. 
Ἴ2. καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα. ΓΓΊ8 Δρῥροᾶγβ ἴο Ὀ6 δῇ 

αἰ οὐϊςα] τηοάθ οἵ οχργαθββϑίοῃ, ἰῃ ΨὨ]οἢ αὐτῷ πριιϑί Ὀ6 
πηδοτοίοοά. Τῆα καὶ 88 (6 86η86 οὗ διέ. Οηβ 
ΙΔΔΥ [[ΠΟΓΑΙΥ ΓΟΠΔΘΓ: “ ἴΠΘΓ6 ψγὰ8 ποῖ, ὕροὴ [8 
Ψψ ἢ οΪ6, ἰο Ὠΐτα 8η ᾿Πο] δ οη ἴο ρῸ Ὡον." [{ ψ88 ἢοΐ 
ἢϊ5 ᾿πο!πδέϊοη. Ὅταν εὐκαιρήση, "“ ΏΘη ἢ6 5Π4}} Πᾶνα 
Ιοίβυγα, δηἃ Τὀρρογίυ!ν ; 848 Αοίβ 17, 81. (γῇ ογο 
866 ἰδε ποί6) δηά οἰβϑεανθγθ. ὍΤΠ6 [ἴῃ Βδίϊογβ, 88 
ΗΊΡῪ δηα Ψογοπιθ, ἤᾶνθ ργθϑογνϑά ἃ ἰγϑα! το ἰπαῖ 
ἰα ἀἱά αἰξογνναγ 5 νι. {π6 (ογηἰπαη (ῃυγοῖ,, ν ἤθη 
(6 το] σίου ἀΠΠἴδγθησοϑ Ὡδα ὑὕθοῃ 8θι{16ι]. 
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18. γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρέδεσθε, κρα- 
ταιοῦσθε. Ἔμο Αροβίῖς (Τ βεορῆγ!. οὔβεγνεβ) οου- 
οἰυάθ8 ν τ ἢ 8 ϑυϊδῦϊα δαἀπιοηϊοη (τ ἤϊοῖ, 45 Κγαυβε 
ΔΑΥ͂Β, 18 [0 Ὀ6 αχιε!ἀεα τὸ (6 ψἤοΐο Ερ!53116) παπιρεὶγ 
ὅτι οὐκ ἐπὶ τοῖς διδασκάλοις τὰς ἐλτίδας ἔχειν δεῖ, ἀλλὰ 
καὶ ἐν ἑαυτοῖς. ὙΠ6 ψοΓ8β ΠΥ ἰηἀδεα ὃ6 τησοτβίοοά 
οἵ (ἢ γι βιίίδη δίς Ὁ] 685 σΘη γα ΪΥ ; Ὀυΐ, ἤδη ἰδοὺ 
ἴθ σοππροίίοη ψὴ ὙΠᾶὶ ργοοθαρθά, 1 σδηηοξ δυΐ 
τη κΚ, ἢ ΟὨγγϑοβῖ. δηὰ τπῃ6 οὐδοῦ αγοεκ (οα- 
πηθηϊδίογβ, ἰἢδὶ (ΠΟΥ 8Γ6 ἴὸ Ὀ6 υπαοτγβίοοα οὗὨ σἐεσά.- 
7 ανίηποδ ἐπ ἐλε ζαϊέἠ (στήκατε), ψιο ἢ ] Π 6585 ἀρ διηϑὶ 
{86 ἀγίβ οἵ βευσογβ, ονθῆ ἔαϊϑε θοῆς (γρηγορεῖτε), 
δηά 8 ΠΊΔΗΪΥ ἤγιηηθβ8 1η πιδιηἰδίπίησ δὲ {ΠΟῪ 
σοπβοϊθηίἰουβὶν Ὀ6]ανοά ἰο ΡῈ {π6 ἐγυιῇ. 

Γρηγορ. ἴδ ῬΟΓΒΔΡΒ ἃ ΠῊ ΠΆΓΥ τηοῖδρθοῦ ; στηκ. 8 
τα ΠΥ δὰ δρσοηϊβοα! οὔθ. ὅθ ἴῃ ποίθ οἡ 1ὅ, 
1. Ὑποορθυ. οὔδβογνοθ ἰπδὲ γρηγ. 18 ιι5δοὰ διὰ τοὺς 
ἀπατώντας, δηα (ἢΠδι ἴἴ σμρροδες ἰῃδπ ἴο Ὀ6 ποάαάϊηρ. 

18. στήκετε ἐν τῇ τίστειΞ. ΤΠΘΟΡΉΥΪ. Β66Π18 ἕο ἰδἶζο 
κίστις 83 ΘΙ ρΡἤ βίο) ; 4. ἀ. “δηὰ ποῖ ἰῃ ἴῃ6 Οὐ εηέείε 
ευἰδάοπι." ἘΕοτ ἴῃ ἐλαέ (ἢ 44.8) ᾿ξ 18 ποΐ ροβϑιθίβ ἰο 
δἰαη, ὑυυἱ να τηιϑὲ Ὀ6 οδγγιθὰ δροιΐ ἴο δηά ἔτο. 
ΤΗΐὶδ (ἢ6 οὔϑβεγνββ) ϑιρροβθβ ἰθπὶ ἴο Ὀ6 ψανεογίηρ. 
Βιιὶ 1 ἀρργεποηά (πὶ ἰῃ6 Αροβιὶϊα δά ἤθγε ἴῃ νὶον 
ΓΑΙ Γ (6 ἀοσίγιη68 οὗ [Π6 ἴ4]86 ἰΘδοῦογβ [ἤδη οὗὨ (ἢ 
αὐθης]ς ΡΠ] οϑορῆοσθ. Ὁ 

18. ἀνδρίδϑεσθε δῃὰ κραταιοῦσθε τα ὑοϊῃ οὗ {Π|6π| τι}}1- 
ἸΑΓῪ οχργαβϑίοηβ.Ό Τῆυβ Οτοῖ. σοιῃράγεβ, το 8ῃ 
οἰά [ἰἱὰ Ῥοοῖ ““ πιῃς ἰδ νι," δηά 1Π6 Ηοιεηεσὶς 
ἄνδρες ἔστε. Υείβ. σοιηραγεβ Ἠοϊϊοάοτγ. ΑἸ. δ. ἀν- 
δρίξου, δηὰ οἴδιοῦ ρᾶ888ρ68. ϑυςῇ ΘΧργθβϑίομϑβ ἰηάθοά 
816 ἑγοαιθηΐ ἴῃ (ἢ6 (Ἰαδβϑιςδὶ ψγίϊοσβ. Ἀνδριῷ. 18 
οἴθηῃ 80 υβοά ἴῃ [ἢ ΟΙά Ταβίδπιοηϊ,. (δοα δοἢίθυβ. 
1.χ.)ὺ ΤΊ 86η86 ἤθεα ἱπίθηἀρα 18 ΘΓῪ οὐνίοι!8. 
866 16 ῬαΑΓΑΡἢΓαβίϑ. 

Κρατ. ἰθ ἃ ψογὰ ψῇϊςοΐ, 48 [δγ 88 1 γοιηθιδοσ, οο- 
συγ ἢο ΨΏΘΓΟ ἴῃ ἴδε (ἸΔββ αὶ ψγιίετθ. Τῆς Οοα- 
τηδηίδίοῦβ 54} ἰΐ 18 8 ρᾶβϑ8ϑῖνθ [ὉΓ 8 γοοίρτοςδὶ. Βυΐ 
1 ταί οῦ 5668 ἴο Ρ6 8 τη] νοῖρ. Γῆς νογιὰ ἰ5 
οὗ ἐγοαυθηΐ οσσυγγθησα ἱῃ {π6 Οἰαὰ Τεβιδιηθηΐ ; 85 
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Ῥ8, 80, 256. ἀνδρίξεσθε καὶ κρατιούσϑω ἡ καρδία ὑμῶν" 
Δη4 1 δδιη. 4, 9. κρατιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας, ὈοΐΒ 
οἵ ψ]] ἢ ραβϑάμθβ Β66π)Ὶ ἰο ἤδνα θθεη ἴῃ (6 υχἱηά οὗ 
{πΠ6 Αροβιῖ6. [{ 18 αἰβο σοπ)οϊηθά ν "ἢ ἀνδρίϑεσθαι 
ἴῃ 2 ὅδδῃη). 4, 9., δηἀ ἴῃ συ 1, 18. δηά οἰβενῆογα ἰξ 
18. 0564 ΟΚ ῬαΓβθνογδησθ ἰη ορίηΐοη, οἵ ἀδίογιηϊηδίϊοη. 
Κρατιοῦσθαι 8668 ἴ0 ἢᾶανα Ὀδθη οτρίπα! Υ ἃ ργι- 
Ὠδϑί]ο, ΟΥ ΔΡΟΠΙΒΕΟ ἰδίῃ, δη4 [ἰογα γ βρη θα ἰο 
ΒΙΓΙησ ὋΡ ΟΠΘ᾽ 8. Πδῦνθβϑ, (ο δχοὶϊΐθ οηῃββεὶῇ ἰο ΔΏΥ 
ἀπάοτγίακίησ. δὸ οὖν ψογὰ σέγοηρέ, σογγεβροπάϊηρ; 
ἴο κράτος, σοη68 ἔγοπι (Π6 νογὺ ἐο δέγίπηρ. Απὰ 80 
{16 Ηερν. ΤΡ δέγοησίδ, ἔτοῦι ΓἿΠ ἐο δέγίηρ. 
ΤΙλ8 ἃ δΙΤΟΉΡ τῆλ 18 ΟΠ6 ΨΏΟΒΘ ὭΘΙνΟΒΘ 8ἃΓ6 ἐὐροί 
δίγμηρ. ὅδὸ ἴΠ6 Ροεβῖ: “(ο1] βιγ!ηρ8 {Π6]Ὁ Ὥσδγνθϑ.᾽ 

[η Ὀοιἢ ἴῃ6 αθονα ἰθγηι8 16 γὸ 18 θυ! ἀθηῖ]υ δὴ δά- 
"ΠΟΠΙ ΠΟ ἴο Ρδγβανογδησα ἰῇ βουηά ἀοοσίτιηθ. Α 
ΨΘΓΥῪ 5:π|||8Γ Οἠ6 Οσουγβ ἴῃ ΕΡἢ65. 4, 14. “Τὶ νψ 6 
Ποησσίογε ἢ Ὀ6 ἢο πιοῦα οῃϊ!άγθη, ἰο5864 ἴο δηά ἔτο, 
δΔη ἃ σαγγθα δῦουΐ ψι ἢ νοῦν νη οὗ ἀοοίνη6." 1 
8 Οὔβογνδῦϊα ἢονν τιιοἷ) νίροιιγ 15 ᾿πηραγίϑα ἰο ἐπ6 
βορηΐθηοθ ὉΥ (ῃ6 Αβυῃάοίοῃ, ἃ ΠΏΘΙ δχϑηρὶα οὗ 
ΜὮΙΟἢ σαη ἢῸ ψἤογ Ὀ6 οαηα. Οη {πᾶὲ ἤραγο 566 
{Π6 τηδϑίθυΥ οὐβογνδίοηϑ οὔ {π6 ῥγίποα οὗ οὐ ο 8 
Περὶ ὕψους. 

14. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γενέσθω. Τὶ 15, 1 (Π1ηΚ, 
ἀδβεγνίηρ οὗ γοιηδγκ, (Πδὶ Θχῃογίδιοηϑ.ἴο τοπδέαπου 
ἦη ἀοοέγη6 ἅτ οἵἴθη, 88 ἤϑγα, ἐοἱονϑὰ ἃρ ἢ δῃ 
δατηοηϊίοη ἴο Κεθο} ἐδε μπὶέψ οὗ ἐλδ δρὲγιὲ ἔπ ἐΐο δοπα 
ΟΥ ρϑαοθ. [Τἢ18 (1 βηά) 15 οοηῆγπιθα ὃν [6 ατϑοκ 
Οοπμηθδηίδίοῦβ," δηα αἷ8ο ατοῖ. δηὰ Μδοκη. (οι- 
Ρᾶγβ 8, 1. 18,1. 14, 1. 2 (ον. δ, 4. δηά 8.6,6. Μοβί 
Οοπηπηθηϊδίοῦβ (1655 σογγθοῖϊγ, 1 {πΠ1ηΚ) υπάοτϑίαπά 
1 ροηογαῖν οὗ ἰονα υηΐο (ἀΔοά, δῃὰ υηΐίο πηθη [ὉΣ 

π ΤῊ ΤΒΘΟΡΉΥΪ. : τοῦτο πρὸς τοὺς στασιάδοντας καὶ διάσπωνταε 
τὴν ἐκκλησίαν, Εἴτε γὰρ φησι διδάσκεί τις, εἴτε μανθάνει, εἴτε 
ἐπκιτιμᾶ, πάντα ἐν ἀγάπῃ ἔστω" καὶ οὐκ ἔσται φυσίωσιε, οὐδὰ διά- 
στασις, ἀγάπης μεσιτενούσης. Αὰ Τδοοθοτεῖ : πρὸς τοὺς διελόν- 
τας τῆς ἐκκλησίας τὸ σῶμα, καὶ τῆς φιλαρχέας δεξαμένους τὸ πεθοε, 
καὶ τοὺς τῶν εἰδωλοθύτων μεταλαγχάνοντας, καὶ τῶν σκανδαλιῶο- 
μένων καταφρονοῦντας. 
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9. θύτα γὰρ μοι ἀνέωγε.Ξ ΒΥ θύρα ἰδΒ τηϑδηὶ πιεῖδ- 
Ρἰϊοτί δ} δὴ οσολβίοη, ΟΓ Ορρογίυ πεν οὗ ἀοΙ ΠΩ ΔὮΥ 
τσ. [{ δοοπιβ ἴο ὃ6 8 Ηδθγαδίβπὶ ; [ὉΓ δϑομοείίν. 
οἰϊ65 8 Βδοθιηοδὶ ραβδαρο σοῖο ΠΤ α ἄοον (π δῆ σα 
πετάω) ἷἰΒ 80 υβδεά. Αηά!η Ηοϑ. 4, 17. ΠΣ 5. τϑῆ- 
ἀογοὰ ὃγ ϑ'γαγηι. εἰς θύραν ἐλπίδος. Απὰ γεῖ ἴτοπι (δα 
ῬὨΠοΙοσίοαὶ ἱΠΠυδεγδίογα ἃ ἀρροθαγα ἰπδί θύρα νγᾶςξ 
δοιηοσί! 168 80 δ6α ὃγ (6 ατοοῖς ἩΓιοσβ, δηα ἡόγοσ 
ὈΥ {Π6 1,δέίη οθθβ. Τῇυβ Ρίυΐς. ϑγπιρ. Ρ. 686. θύρας 
ὀπὶ σεαυτὸν ἀνοίξας. ((ς. ΤΡ 18, 10. διηϊοϊ εἶξε ἴογοβ 
δρογυηίυτγ. (866 ποῖα ἴῃ ὶ εἰ8. δηὰ δῆ θυ. 1.6 χ.}Ὁ 
Ιῃ (Π6 βδ:ῖὴ6 δ6Ώβο ἰἰ οσουῖβ ἰῃ Αοἰβ 14, 97. ῇοσο 
866 [)6 ηοίε5, ΝΟΓ ἰ5 ({|8 υβξὲ ψ|ουΐ Θχβπιρία ἴῃ 
οὔγ ΟὟ ἰδησυᾶρο. ΤὨΘΟΡὮΥ]}. ψν 6 }} 1]υδίταῖθβ {δα 
ἔοτοθ οὔ {π᾿ ἴθγπ {Π|18: πολλοὶ μέλλουσιν εἷς τὴν πίστιν 
προσελθεῖν, καὶ πλατεῖα ἀνέωκται μοι εἷς τούτους εἴσοδος, 
ἅτε ἀκμαξούσης τῆς διακονίας ἡ αὐτῶν εἰς τῆν πίστιν. 

᾿Ανέωγε ἷ5 ἴος ἀνεώχθη, ψ ἢ ϊοΪ, Βοπιο οὗ ἴῃ Αἰ- 
εἰςἰϑῖ5 τῃουρῇϊ 8 βοϊθοϊβιη, Ὀυϊ οἰδοῖβ }υϑι16α. (566 
(πΠ6 ςορίοιι5 οἰϊδιοη8 ἴγσγοπηῃ ἰῃ6 (ΟὐΓδπιπιαγδἢ8 ἴῃ 
γνεῖβ. ἀπά ΚγΥρκθ.) ΥὙδὶ 11 068 ποῖ ἄρρθᾶγ ἴο ἢδνβε 
Ὀδοη ἰῃ 0.86 ψΠ| τ[ῃ6 ΘΑΓ ΘΓ ψγιίοσβ. ϑυςῖ 18, 1η 8] 
ἰδησύυάᾶρεβ, ἴῃ6 ο856 Ψ}1{Π} νογῦβ τ πιοῖ, Κα τἢ18. δηά 
ΟΌΓ ἔο ΟΡΦΉ, ΤΩ ὃδ ιἱδοὰ ΕΘἸΠΟΓ ἴῃ δὴ δςοίϊνα οὐ 
Ραββϑίνε 86η86. δἊὸ 6 Β84Υ͂ ἃ ἀΟΟΓ 5 Οροπεα, ΟΥ ορεη. 

9. ἐνεργὴς 18. Μ6]] ἱπταγργοῖθα ὃγ 16 Ο]ο55. ΑΙθ. 
ἐτοιμὴ πρὸς ἐργασίαν. [{ 8 ψ6}} οὐβογνθά Ὁγ Κσϑιβο, 
(παὲ (86 ψοτγὰ 15 δἀδρίοα ταῖς ἴο {Π6 1ά68 οὗ οσεα- 
δίοπ ᾿τηρ ἰϑὦ ἴῃ θύρα. Τἢδ ἰοῦ βιρηϊῆθβ εὐ δοέϊυὰ. 
80 {Π6 ὅγγ. : ρέθϑπμηι ορεγίδιβ. ὅθε ὑγείβιθιη 8 ( ]89- 
8168] οἰϊατἸοη8, [ἢ τηοβί Δρροϑὶϊβ οὗ νῇῃϊοἢ 5 ΤὨυογά. 
ϑ, 17. πλεῖσται δὴ νῆες ἐνεργοὶ κάλλει ἐγένοντο, ΟὨ Ὑ ]οἢ 
Ρδβ8ᾶρ6, ἰΏ ΤῊΥ ἐουι οοπηΐηρ, οα!ΠΊοη, 1 51Π|4}} δάσο 
ΤΩΔΏΥ ΘΧΔΙΏΡΪ68 ᾿ΠΠπι8ἰγαῖνα οὗὨ [δϊ5 υ56ὅ. ΤΠ ἴΠοΓα 
ἷβ ὯΟ οςοϑϑβίοῃ ἴο γοδὰ ἐναργὴς. 

Ἐ Τὸ νοῦ 1 δάὰ Ρ]υΐ. ΑἸεϊΌ. ὃ 10. μεγάλονς δ' αὐτῇ κλεισίας 
ἐπὶ τὴν πολιτείαν ἀνοίγοντος τοῦ γένους καὶ πλούτον. Αττίδη Ἐρίϊεί, 
1, 44. τὸ δὲ κεφάλαιον μέμνησο ὅτι ἡ θύρα ἄνοικται. 

{1 Βερά διανοίας, ἔγοιῃ ἴδ σοη͵δοίυγε οὗ [{πάδεῖϊ!, νυ ϊοῇ ἰ5 τεῶ- 
ἀετεά οετίαίπ ὃὉγ (Εκυπηεη. δπά ἔνθ (ὨΠπεγοϑοεί., ἔγουι τυθοα δοιὰ 
ἀεγίνεά (πεῖν πιαῖῖογ. 
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Το ρῥτγοσθοά, βονονογ, ἔσγομῃ [ῃ6 σοῃδ ἀογδίίοη οὗ 
ερογάς ἴο (Πὰὶ οὗ ἐλίηρς, Κταυβα δηὰ Ἐοβοημ. {πη Κ 
ταῦ (Π6 Αροβίϊθ δάνογίβ ἴο ψἢδῖ 15 τηθπίοηθα ἴῃ 
Ας(β 10. 1 ---ὖ. οΥΓἹ (Π6 ἀἰ8ς! 0165 οὗ Φοδη, οἵ {Π6 86ρ8- 
ταῖϊηρ οὗ 16 (τ βδη5 ἔγοίῃ ἴΠ6 26 :})}8, νϑγ. 9. 866. 
δηὰ οὗ (6 ἰλνουτ οὗ σογίδίη Αϑιάγοῖβ, νοῦ. 81. 
Μδοκη. οὔβογνοβ, (ἢδί δροιι τῃ6 {π|6 ([|18 Ἰοτἴ6Γ 85 
ΓΙ ᾺῸ6η, τἢ6 ΑΡροϑε|6᾽8 8ι|σοθϑ8 ψὰ8 ργϑαίογ ἴδῃ 
σΟΙΠΊΟΏ : [ὉΓ ΠΠΔῺΥ ΨΏΟ υ8ρα ομγίομδ αγέσ, τ[Π6 ἀγίϑ 
οὗ τηϑρὶς δηά αἰνηδίίοη, νοῦ σοηνοιίοα, δηἀ Ὀυτηρά 
{Π6ῖν θοοΚβ, σοηῃίδιηηρ (ἢ6 δϑογοίβ οὗ ἰἢθβ86 δγίβ, 
Αςῖίβ 19, 17---20. : ψῃϊοῇ 80 δηγαροα ἴΠ6 1(ο᾽αίθογβ 
δῇ Ερίθβυ8, Ὀυ Θβρϑοῖδ! ν {Π6 ογαβπιθη, (δαί (ΠΟῪ 
ΓΑΙθ6 ἃ [ἢ6 σγεαῖ τὐπλ0}ξ ἀσβοσιὈ64 1η Αςίβ 19, 28--- 
41. 

9. καὶ ἀντικείμενοι πολλοὶ. ΜδηγΥ τοορηΐ Οοτηπιθη- 
ἰδΔίοτβ ψου α τη δγ ἢ καὶ αἰξλοισἧ, οΥ ψοέ. Απὰ 
80 ΗΠ ἸΔγῪ δηὰ ΨΝαΐαθ.Ό. Βαΐ ἴ[ὶ ἀοθ8 ποὶ βϑοῖῃ π6- 
ΠΟΒΒΆΤΥ ἰο τοϑοῦί ἴῸ {8 ϑἰρῃηϊ βοαίίοη. ΤΠΘ κε 
μρ Χ6ἢ ἀδηοίοβ (ῃδὺ {ποῦ 88 δὴ ορρογέμηϊέψ ἰοτ 
εβδοϊϊηρ στοαί {Π|ηρ8; θυ {παι ἐπιρέϊθα στοαὶ 61- 
ον ἴΐοη ; δῃἀ (686 ψογαβ καὶ ἀντικείμενοι πολλοὶ Β6 6 [ἢ 
ἴο ΘΧΡΓΘΒ5 ἰἢ6 Θβρθοΐδὶ γΓθάβοη ἴογ ἰΐ ; 4. ἀἄ. “ ἔογ 
{Π6Γ6 ἃΓ6 τ ορροϑίηρ π|6. Ὲ “11}18 ορροϑιοῃ (88. 
ἨὨοαάτγ. τγριγ τοῦηαγῖ8) τοηάογορά (ἢ6 ΑΡροβι]θ 8 
ῬΓΘΒΘΏΟΘΘ ΠΟΤΕ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ρΊθβογνα {Π086 {πᾶὶ ΨΘΓΘ 
ΔΙΓΟΔΩΟΥ σοηνογίθα, δηα ἴο ᾿Ιογϑα86 006 ἡυτῦογ, ᾿ἢ 
Οοἀ 53Ποιυ]ἃ ὈΪ6858 Ὦ13 τη] 18Ὑγ. Ασςογαϊηρῆνυ, ἃ ς6- 
Ἰουγαίθά Ομυγοῖῦ ννὰ8 ρἰδηίθα δὲ Ἐρί)δϑυβ; δηὰ 80 
ἔτ ἃ8 Ἅ6 σϑῇ ἰθάγηῃ ἔγοιι (ἰπ6 βοῦν οὗ [18 Ερ 8016 [0 
1, {Ποῦ ψᾶβ 1685 ἴο σογῦθοῦ δῃά γϑργονθ Ἔτι θ ΠΡ 
(ἤδπι, ἤδη ἴῃ πχοϑὲ οὗ (6 οἷον (Ἰγ 65 ἴο ψἢϊς 
6 ψτγοῖθ." 

10, ἐὰν δὲ ἔλθη Τιμόθεος, ἃς. “1 ΤΙ ΟΙΠΥ 5ῃου]ά 

ἘΤῚ ἴ6 νι ἤουϊ γοϑβο (Ϊ (ἢ Κ) (μαὶ ϑοῖηα ΔΉΠΟΥ ἰὨγουρθοῦί (ἢ}}8 
δοηίδησα 8ῃ δροηϊβιϊοδὶ σπθίρἤοσ, δηά υὐἱΐμοιϊ πδϑοθϑϑῖῖν {παῖ ἴῃ 6 
δηϊτοηΐ Οοτησμεηϊδίογα οδ]] ἱπ αἰδῦθο σα] ἱπιογνοπιίοη. Ὑδουρἢ 
ΟὨγγδοαῖ. ΓΌΪῪ οὔδεγνεβ, πδὶ {ἢ ͵ 8 ορμροσίτοη ἰδ οἴζοῃ 8 δ'β οἵ ἴῃς 
βργεδὰ οὗἉἩ {πὰ Οοβρεὶ ; δίηοθ 86 ἵνο ῥγϊοὶμίοα οὗ ρσοοὰ διά εν], 
Ὀεΐηρ; Ὀγουκῆι ἰηϊο οἴοδεῦ ςοπίδοϊ, σδηῃοὶ Ὀυϊ ἀΐδαρτεε. 
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οιγ6, ΟΓ Ὀδ οοὔλο." (δ66 4, 17. δη ἴῃς ποίθ.) Νοὸν 
(6 Γ γὰ8 ϑοίηθ ἀουδὲ οὗ {π|8 ΕὸΓ (48 Οτοί. οὔ- 
86Γν 68) ἱποιρὰ 1ζ ΔρρθαΓβ ἴσοι Φ, 17. (δέ Ῥβὺΐϊ δὰ 
βοηΐ ἐπὶ ἰοῦ ναγὰ ἐπ Π6Γ, γοῖ ἢ6 δα τῆδηγ ΟἸδυγοῖνεε 
οἵ ΜαδἼοδθάοηῃϊδ ἴο νἱδὶὲ Ὀγ (ἢ Ψᾶγ. 

10, ὠφόβως γένηται δοοίηδ δὴ ἰα!οί 4] ΡὮΓΑΒΟ, ἢ 
ΨὨϊοἢ γενέσθαι ἈρΡΡΕΔΓΒ ἰο ἤἴδνθ τ 6 86η86 ΟΥ̓ εἶναι, 
ΌγῚ πῆ ΐϊοῖ 1ἐ ἀθηοίοβ ἰο ἐΐσε. [Ι͂ῃ ἀφοβ. {Π6 εἰδοεὶ 
15. (485 Εϑι. οὔβεγνθβδ) ρυΐϊ ἔογ 1Π6 οῶυβθ. [11 βἰσηϊῆορες, 
(Ποη, πηιοἰδοέοα ἶψ. ΝΟΥ {Π18 18 γοίδεγοα, ΒΥ. Οτοί. 
8Π4 οἰδιθγβ, ἰο [Π6 βοοσῃ οὗ {Π6 ψοδῆγ, 6 σοηέσιωρί 
οὔ (ἢ6 Ιοραγηθά," (ἢ 6 ρϑγνθῦβα ὀορροϑί(οη οὗ (ἢ 6 5. ἢ19- 
"Δ.108 (ΘΒΡΘΟΙΑΙΪγ πῃ Απ- δῦ 6 ἔδοιοη), δηὰ 
δ οἢ οἴδοῦ γερμέδος 88, Ὀθ Πρ 8 γουηρ τη, [6 πηὶρῃς 
δχρογίθηςθ. ἡ Τῆι ὑμᾶς σδΔῃ, οὗ σουγδθ, οἷν Ἔδχίθεηά 
ἰο Ολνέίαη. 

Τῆς νψοτὰβ τὸ γὰρ ἔργεν---ἤἔγω βοοῖη τηρδηΐίο δηίςοί- 
ρας 16 υπάογναι ας πἴπι οἢ [ἢ 6 βοοῦα οὗ ἢ18 γουζὶ 
δηά ἰῃΐδγιοῦ δρί γί! ρἱ 8. [1 185 ποῖ Ὠδοθββευ ἴὸ 
ΔηΧίΟΥΒΙΥ ἀνν6}} οὐ {{ 686 ἰθγπΊβ, Ψ ] ἢ Βι ΠΡ ᾿ωροτί: 
“ Ηδο ἀϊεξοδαγροβ (ἢ οὔτε οὔ δδομοῦ δηὰ ργοϑοῆοσ οὗ 
ι6 Οὐοβραὶ δνθῆ ὃ8 1 ἀο," 1. 6. [6 18 88 τηυσὴ 8 
ἀἰνί πε σοι) ἰϑδἰοηο ἃ τηϊηϊδίοῦ οὗὁ (σα 885 τηγβεοϊ, 
50 ἐ ἀροδοι κηρύσσει καὶ διδάσκει. Οὐ (8 (ἢ γγ8. 
θαδυς ἢν οὔδογνθ: ἀντὶ πάσης αὐτῷ καὶ εὐγενείας 
καὶ πλούτου καὶ ἡλικίας καὶ σοφίας ἀπόχρη. 

11. μὴ τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήση. ΤΏΘΓΘ ᾿88, 885 Τ60- 
ΡῬδγ]. Οὔβθῦνθβ, γθᾶδοη (0 δαγ {{Π|8, ἃ8 ἢ6 νὰ8 γοσῃρ, 
αἰοηθ, δηὰ ἢδα {Π6 οἤαγρα οἶβϑο θα ἢ δηά ργουὰ ἃ 
ΡθορΪθ. 

4 Οτοί. Ὀοιτονεὰ (δε τοιδεῖς ἤτοι (6 Ογεοοῖς Οοεητηθηζδίογε, 
ΤὮυ" ΤὨΘΟΡἢγ]. : ἀσφαλίδεται αὐτοὺς (ἴ εοιϑεοίυγο αὐτὸν, Ἰ. 6. 
ΤπηοΙΝγ.) ἵνα μὲ ἐπαναστῶσιν αὐτῷ οἱ πλούσιοι σοφοὶ. Ϊ οοη- 
εοίατε οἱ πλούσιοι, οἱ σοφοὶ, ΟΥ οἱ πλούσιοι οἱ τε σοφοὶ. 'ΓΠΐ 
ἰδ οοπῆγπιεά Ὀγ (Εουμεη. 884 5. Οὐκ ἵνα μὴ τις αὐτῷ ἐπιβουλεύσῃ 
τῶν πλουτούντων, ἣ σοφία πεποιθότων' δηὰ δἷδο Ὁγ ΟἾτγα., ἔγοαι 
συ ἤοσι ὕοϊ} ἀεγίνεα (ἰνεΐγ πιδίϊου. 
Ἱ [Ὁ 16 ροοεϊδίε {παῖ πο γ '6 ἃ τηεϊοοίϑ ἰῃ ἀφόβως. ἴη νὴῆϊοῖκ νἱον 

δαδρὶδ 86 ποῖ }] ἐχρίαἰ ποιὰ : ““ ποη τοοιο πα δ εἰ ἔδοροϑῖίς το» 
Ἰεδεΐαβ, νεγὰηι εἰἶδηι διιπηπ)0 οὐΓδία ορογο, υἱ ᾿ςεΐδπι νἰἴϑ) αρυὰ νοδ 
ἰγδηβί καῖ." " 
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- Βν ἐν εἰρήνη 15 δρ δι αἢεοξῥοπαέοίν ε Ὀυΐ 11 868 π}5 
ἴο ταίογ ἰοὸ {6 Ὁ 70 αἱ Ρδυτηρ. 

11, ἐκδέχομαι γὰρ ἀὐτὶν μετὰ τῶν ἀδελφών. 1115 ηοἱ 
οἶἰθδγ ψῆο {1Π686 ὈΓοΓ ΓΘ 66. Οστοί. πη Δογβέδη δ, 
οἰδεῖβ ψῆο πβὰ ροῆρ Οὔ ἰδ ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο- (οΥνίηἑῃ 
((Ὠγουρσῃ Μοράοηα) νι ἢ ΤΙΠΔΟΙΠΥ, Ὠδιηθ]ν (88, 
Μδοκη. {1ηὴΚ8) Εγαβίιι, ψῆο ἢδα θθθηὴ βοηΐ νὴ 
Του ἰο (ογιηΐῃ, Αοίβ 19, 22. δηὰ Τίίι8, ψ ῃῸ 
σαγγὶθα [ἢ 9 Ἰοιίογ, αὐά δηρίΠογ Ὀγοίθγ, ψ ἤοθ6 Ὡδη)6 
18 Ὠοΐ τη η[]Οῃ 66 ; (866 9 (Υ. 12, 17 ὅς 18.) ραγῆδρΒ, 
4150, βοῦι6 οἵ {86 (ον δα Βγοίμγθη, Ποῖ (ἢ8 
Αροβί]ὶα πδὰ ἀδεβίγρα Τιί8 ἰο Ὀγίησ ψιἢ ἢϊπὶ ο΄ 
Ἐρδαβαβ, ανίηρ᾽ Ὠ664 οὗἉ {{|6]Ὁ Ἀβϑἰβίδ πο ἐπθγβ. 

12. περὶ δὲ ᾿Απολλὼ---ἀδελφών. Τῆδ 1 ,Δἰη Οοπι- 
τηΘηίδίοῦβ ἃ οἱ ορίηίοῃ, [Δ΄ ΑΡρο]]οβ8, αἀἰϊβρίοαβεά 
ψ ἢ (Πη6 ὈοῃδνίοιΓ οὗ ἰπ6 ἔδοίίοη, ἢμ8α [οἷ (ἤδη), 45 
᾿ΠΟΟΓΓΙΖΊΌΪα, δηὰ ἢδα τοίυτπμθα ἰο Ἐρ[ιδϑυϑβ, ἔτῸΠ] 
γννσθησος ἢ6 δα Ὀ6θη γϑοοιηιῃθηαθ ἰο {Π6 Ὀτγαίῃ ρα, 
οὗ Αοβιαία, Αοίβ 18, 24 ἃ 27.190, 1. Βαϊ (6 πι65- 
ΒΘΏΖΟΓΒ ἔγοηι Οοείαίῃ, ἀγγνίηρ ΜΙ ἃ ἰθίίον ἰο {6 
Δροϑί|6 (}} οἵ γββρϑοῖ, ἢθ δηβϑυγθγθά [{ υγ Τιΐαδ, δηὰ 
γϑαιοϑίθα Αροῖ]ο8 ἰο δοσοπρϑην ἰνἴπη, ᾿η {Π6 ΠΟρ8 
(αὶ ἢ6 προς Ὀ6 υϑο Ὁ] ἰῃ δϑϑιδίίησ ΤΙ (0 5611}6 
16 ἀἰδέυαγθδησοθ ἃ (πα ὠπυτοῆ. Βαΐ Αροϊ!οβ γὸ- 
[υβεἀ ἰο σο, Κπονίηρ (Π6 ν]οϊδηΐ ἰδηρογ οὗ {8 
[λοϊϊοη. (Μδοκη.) 

Κγαυβε 8η4 Ποβοηπι. γεραγά (6 ορίπίοῃ 88 ἢ Ἢ 
τοῦαῦϊα, Ρυὲ γοί ηοΐ σογΐδιη. [{15, 1 {ἰΚ, ἴμις 
635 (ἤδη οθγίδῖη. 
12. καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα. 'ΤΊ5 ὍΡΡΘδᾶγβ ἰο 06 8 

ἰαϊοιίςαὶ τπηοάθ οὗ Ἔχργαββίοῃ, ἴῃ ψ ἰοἢ αὐτῷ παιιϑὲ Ὀ6 
μηἀοιρίοοα. ὙΠΟ καὶ 48 (6 8θη86 οὐ δωξ. Οπο 
ἸΔΥ [ΠΘΓΑ ἢ ΓΘΠΘΘΥ : “Κ [ΠΘΓΘ νγ88 ποῖ, ὕροη 1ῃ6 
ψν ἢοἷ6, ἴο Ὠϊπ 8} ἱπο πϑίϊοη ἴο βῸ πον." [1 ψ 88 ῃοΐ 
ἢϊ5 ἱπο!πδέίοη. Ὅταν εὐκαιρήση, "" ΜΏδη ἢ6 5Π4}} ἤᾶνα 
Ιεΐβιιγθ, δῃα ὁρρογίυμίγ ;᾿ 48 Αοίβ 17, 81. (ἤει 
866 6 ποίθ) δηἀ εοἰβανψογθ. Το [διίη Εδίμοσβ, 88 
ἩΠΠΑΓῪ δηὰ «Ψ96γοπιθ, πᾶν ργθβεγνϑὰ ἃ ἰγδάϊίοη ἐπαΐ 
ἢδ αἱά αἰτοῦ νναγβ νι (Π6 (ον ΐαη ΟΠυγοῖ, ἤθη 
(μ6 το] σίου ἀΠἤδγθηςςθ5 δά Ὀδοη 8616. 
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18. γ᾽ ἴτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρέδεσθε, κρα- 
ταιοῦσθε. Ἴμο Αροβιῖβ (Ἴπεορῃυ!. οὔδβεσνεβ) οοδ- 
οἴυάο8 νυ 8 βυ}140]6 δἀπιοπίτοη (νῆϊοῇ, 45 γδυδε 
δΑΥ8, 8 [0 Ὀ6 οχι οι! ες τὸ (6 ψΏοΪα Ερ!53116) πϑθλε!γ 
ὅτι οὐκ ἐπὶ τοῖς διδασκάλοις τὰς ἐλπίδας ἔχειν δεῖ, ἀλλὰ 
καὶ ἐν ἑαυτοῖς. ΤΠδ σπογάδβ ΠΙΔῪ ᾿ηἀδοα 6 τπαογβίοοά 
οἵ (γί βιίδη ψδιο Ὁ] 685 σοηογα νυ ; θυΐ, ἤδη ἴάκοη 
ἴῃ Τοοπηθοίίοη τις ψἢδὶ ρῥγθοθαρά, 1 σδηπηοξ δυΐ 
τηκΚ, ψ ἢ ΟΠ γυβοβί. δῃὰ τ[πῃ6 οἴμποῦ Ογοοκ Ο(οι- 
πηθηίδίογβ, τἢδῖ [Π6Υ 8γὰ ἴο θ6 υηάογβίοοά οὗ δέεσά- 
7 ,αείποδ ἐπ ἐδλε ζαϊἐλ (στήκατε), πιο] 685 ἀρδϊηβὲ 
(Π6 γί οὗ δείυσογβ, ονθη ἔδἰϑε ἰθδοῃογβ (γρηγορεῖτε), 
δηὰ 8. ΠΊΔΗΪΥ ἢγιηηθδ5 ἰῃ πηδιηἰδἰηϊησ τθαὲ [ΠΟῪ 
σοηβοϊη ἸΟΌ ΒΥ Ὀαἰονοὰ (ο Ὀ6 1ῆ6 γαῖ. 

Γρηγορ. 8 ῬΟΓΠΔΡΒ ἃ ΤΠ ΆΓΥ τηϑίδρῇοῦ ; στηκ. ἃ 
ΤΠ ΑΥῪ δηὰ δροηίβιίοαϊὶ οηθ. ὅδε (6 ποίβ οἡ 1ὅ, 
1. ΤΠοορἢν]. οὔδογνοα {πὶ γρηγ. 18. 86 διὰ τοὺς 
ἀπατώντας, δηὰ ἴἢαἰ [ἰ σιρροδες ἰδ πὶ ἴο θ6 ποάάϊησ. 

18. στήκετε ἐν τῇ πίστει. ΤΠΘΟΡΉΥΪ. βοθχβ ἴο ἰδξο 
πίστις ἃ8 ΘΙΏΡὨΔΙΙΟΔ] ; 4. ἀ. ““ δηά ηοΐ ἰῃ {π6 Οὐ εηξίέε 
εοϊδάοηι." Ἐοτ ἴῃ ἐδαέ (ἢ 448) 1ἴ 15 ποῖ ροβ810]6 ἕο 
διἰαη, υΐ να τηιϑὲ 06 οϑγιοὰ δϑοιΐϊ ἴο δηὰ ἔτο. 
Τηΐϊδ (ἢῃ6 οὔϑαογνθβ) βιρροβεβ ἴπθῃ ἴο ὕῦ6 ψανογίηρ. 
Βιιὶ 1 Δρργεῃοηὰ ἰῆδιὶ [6 Αροϑβιϊθ δὰ ἤδθγα ἴῃ νὶον 
ΓΑΙΠΘΓ ἡ ἀοςίΓη68 οὗ 1..6 ἴα᾽56 ἰοδοίογβ ἴδῃ οὗ ἐἢθ 
Οὐδθθι!]ς μη οβορῆεσθ. ο 

18. ἀνδρίδεσθε δΔῃἀ κραταιοῦσθε ἃτα ἰγοίῃ οὗ {6 τ τ,1}1- 
ἸΔΤῪ ΘΧργαβϑίοηβυ Τἢυ8β Οτοῖ. σοράγοϑ, [ΓΟ δῃ 
οἰά [,Δἰη Ῥοασὶ ““ ηυης ἤϊα νἹγι," δηά {π6 Ηοπηοσγὶς 
ἄνδρες ἔστε. δ͵είβ. σοπιράγα8 Ηε]ϊοάογ. Αἰἢ. ὅδ. ἀν- 
δρίξου, ἀῃηὰ οἴδαΓ ραδ88788. δος Ἔχργθβϑίοηβ ᾿πἀ θά 
ΔΓ ἔγοαιθηΐ 1 τῆς (Ἰ4858:ς8] ψυυιίοσβ. Ανδριῷ, 15 
οἴθηῃ 80 υ864 ἰη [6 ΟἹὰ ᾿Γεβίδπιθηϊ. (ὅθ6 δομίθυβ. 
1.,χ.)ὺ Τα 86η86 ἤδθγα ἰπἰθηαθα 18 νἙΓῪ οὐνίοι!. 
566 ἴῃ6 ῬΑΓΔρὨΓαβίϑ. 

Κρατ. 15 ἃ γοτα νῇϊοΐ, 88 [ὯΓ 88 1 Γεθ θοσ, οο- 
ΟὺΓΒ ἢ ΏσΓα ἴῃ ἴπο (Ἰδβϑίοδὶ ψγιίοτβ. Τῆς Οου- 
ἸηΘη ΔΙΟΓΒ ΒΔῪ ἰΐ 18 8 ρᾶββϑῖνε [ὉΓ ἃ γεοίργοοδὶ. Βιυὲΐ 
1ξ γα ῦ 866 Π18 ἴο δὲ ἃ τἱΔ]}6 νοῦ. Γὴθ νοσιὶ 15 
οὗ γεαυθηΐῦ οσσουγγοησα ἰῃ (ἢς Οἰα Τεβίδιηθηΐ ; 85 
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Ῥᾳ, 80, 425. ἀνδρίφεσθε καὶ κρατιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν" 
Δη4 1 ὅδπ). 4, 9. κρατιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας, Ὀο(ἢ 
οὗ ψ ἸΠοἢ ραβϑάμδδ βθθῃ ἴο ΐᾶνα θ6θη 1η {6 τηϊηά οὗ 
186 Αροβῖ[6. [{ 18 αἷ8ο σοη)οϊηθὰ ψ ἢ} ἀνδρίϑεσθαι 
1η 2 ὅδ. 4. 9., δηἀ ἴῃ Ευί(ῃ 1, 18. δηα εἶδαν ἱέ 
15 11.564 Οὗ Ρογβονοσδηςθ ἴῃ ορίηΐοῃ, οἵ ἀδίογιηϊηδίϊοη. 
ἹΚρατιοῦσθαι 8668 ἴο ἴᾶν Ὀδθη οὐἹρίηα! ]ν ἃ σΎπι- 
ὨΔϑίο, ΟΥ ἈΡΟΠΙΒ[Ο θη, δηα [6 γὰ}}}Ὺ βιρη]ῆθ8 ἴο 
ΒΓΙΠΡ ὉΡ ΟΠΘ᾽8 ΠΕσνθ8, [0 δχοῖϊῖθ οῃββεὶε ἴο δῇ 
ἀπάογίακίηρ. ὅ0 ον Ψψογὰ δέγθηρ ἐἦ, σογγεβροηάιίηρ; 
ἴο κράτος, Ποπ168 ἔγοιῃη {ῃ6 νογὺ ἔο δέγίπῷ. Αηά 80 
(ἢ. Ηεργ. ΤΡ δἐγοηρίδ, ἔοι Γ᾽ ἐο δέγίησ. 
ΤΊ18 ἃ 5 ΥΟΉΘ ΤῊΔῺ 18 ΟἿΘ6 ΨΏοβΘ ΠΟΓν68. ἃΓ6 τοοίξ 
δέγμηρ. ὅο {Π6 Ροεοῖ: “ [01] βιγρ8 {Π6]Γ ἤδγνθ8.᾽ 

Ιη Ροιἢ 6 δῦονβ ἰθγῖῃβ ἴῆθγθ 18 ν᾿ ἀθηΕ}Υ δὴ δά- 
ΓΩΟΠΙΠΙΟῚ ἴο ΡΘγϑονογδησα ἴῃ 8βοιηα ἀοοσίτιηθ. Α 
ὙΘΓΥ 512} 8. ΟἿΘ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Ερἢ68. 4, 14. “Τῇαῖ ψ6 
ποποοίογσίῃ θ6 ἢο ποῦ οἰιϊάγαη, ἰο586 4 ἰο δηά ἔτο, 
δΔηἋἀ σατο δοὺξ ψ ἢ νοῦ ΝΙηα οὗ ἀοοσίη6." 1 
5 ΟὈβαγνδῦϊα ον τηυ0}} νΊρσοιῦ 15 Ππηραγίθα ἰο {Π6 
δθρηίθησθ ὈΥ (6 Αβϑγυηάεσίοῃ, ἃ ἤπεσ δχϑρὶα οὗ 
ΜὨΙΟἢ σδη Ὧο ψἤθγα θα ἰουπά. Οη {παὶ ἤριιγα 866 
{πα τηδϑίθυϊυ οὐὈϑογνδίίοηβ οὐ [Π6 ρῥγίηοθ οὗ ογῖς 8 
Περὶ ὕψους. 

14. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπη γενέσθω. Τί 15, 1 {ἢ]η1, 
ἀαβογνίηρ οὗ γϑιηδῦῖ, ῃδι Ἔχῃογίδιοηβ-ἴο τοπδέαπον 
ἐπ ἀοοένγίηθ ἃτα οἴϊθη, 88 ἤδγα, ἔο ] ονθά υρ ψἢ δη 
δαιηοηίοη ἴο ζθο} ἐδε μπὶέν οὗ ἐὴδθ ορὶγιέ τη ἐΐθ δοπα 
ΟΥ ρεαοθ. ὍΤὨϊβ (1 πα) 15 οοηῇγιηηθα Ὁγ 6 ατοοκ 
(οπριηθρηϊαΐοιϑ, δηά αἷ8ο ατοῖ. απὰ Μοκη. (ὐοι- 
ΡᾶΓ 8,1. 18,1. 14,1. 4 (ογ. ῷ, 4. Δηά 8,6,6. Μοϑῖ 
Οοιμμποηϊδίοιβ (1658 σογγθοῖίν, 1 {Π1η1Κ) υπαογβίδπα 
1 ροηθγα ν οἵ ἴον υηΐο (οά, δηά υῃπίο τηθ ἴου 

ἘΞ Του ΤὨΘΟΡΉΥΪ. : τοῦτο πρὸς τοὺς στασιάϑοντας καὶ διάσπωνταε 
τὴν ἐκκλησίαν. Εἴτε γὰρ φησι διδάσκεί τις, εἴτε μανθάνει, εἴτε 
ἐπιτιμᾶ, κάντα ἐν ἀγάπῃ ἔστω" καὶ οὐκ ἔσται φυσίωσιε, οὐδὲ διά- 
στασις, ἀγάπης μεσιτενούσης. Απά Τβμοοὐοτεῖ : πρὸς τοὺς διελόν- 
τας τῆς ἐκκλησίας τὸ σῶμα, καὶ τῆς φιλαρχίας δεξαμένους τὸ πάθος, 
καὶ τοὺς τῶν εἰδωλοθύτων μεταλαγχάνοντας, καὶ τῶν σκανδαλιδο- 
μένων καταφρονοῦντας. 
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Οοκαβ βακθ, κα {πὸ ἀγάπη οὐ ννῃϊες πὸ Αρορὶε 
ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ διιοἢ δὴ οοαιδπί ουϊοσίαπι δἱ (-. 18. 

15. οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ --- τοιούτοις. ΤῊΘ (οΠ- 
διίγιοιοη 18 ἤογα βοαῖς ἱηνοϊνοα, γεΐ βυοὶ ὃς 
Ἢ θ6 οαἰἸοἃ ρορυΐϊατ. Μδηγ γοοθηΐ ( οπηπιοηίδιοπ 
δηάβδανουῦ ἴο αἶθᾶγ ἴπ6Ὸ επδαγγας ὈΥ τῆγονιπρ ἴδε 
'πγογά8 οἴδατε---αυτοὺς ἰῃ0 ἃ ρΑΓΘΏ 6515. Απά 90 
1Π:6 δηιίοπε (οπιπιοηίδίοῦθ, |]0 Β8Υ ἵπογα 15 δῃ ἢγ- 
Ῥεγυαίοη, δη ἃ ρδγθῃς 6 5819.ὅ. Μδοκη., ἴῃ ἢ15 ἰΓϑπ82. 
τίοτ,, ρ΄ δςοδβ (ἢ 6 ψογὰβ ἴῃ τΠ6 ἢδίαγαὶ ογά θυ, 885 (οἰ ἰονο: 
“Υἴα Κηον {πὸ ἴδει ἶγ οὗἨ ϑιορῆδηδβ, τπαΐ [ὲ 15 [δὲ 
ἄγει ἴτυ! οὗἁἨ Αςῇαῖα, δηὰ {πὲ ἰῆον ἤανα ἀονοίοά 
ἐβεῖηβοῖνοβ ἴο {Π6 ΠΙΙΠΙΒΙΤΥ οὗ (Π6 5818. Ι6[δίγολὶ 
νοι {Πνογοίογο," ἄς. Βυῖ {[Π6 Ῥγεδβθηΐ Τγαθυ ἸὩΔΥ ὑὲ 
τοίδίηθα, ΟΥ̓ β' ΡΥ ΒυρΡΙ γίηρ ἃ ραγίοϊα δήογ οἴδατε, 
(δι: “Νον [εηίγεαι γοῦ, Ὀτγοί το, {ἢδὶ [ῸΓ 25 
τυ 45 γα Κηον τῆλι (6 (ΠΥ οὗ ϑιορῃδῃδβ ἰ5," 
3.ς. [ἢ οἴδατε τὴν οἰκίαν Σ. ὅτι ἐστι ἴῇ6Γ6 5. 8 οθπ:- 
τηοοη ἰάϊοηι [ογ οἴδατε ὅτι ἡ οἰκία Σ. ἐστι. 

ἴῃ ἀπαρχὴ τῆς Αχαΐας ν᾽)6 ἅγα ἴο 5 δια εἰς Χριετὸη 
ἢ οἢ 8 δυρρ οὰ 1π ἤοηι. 16, 16, ποτα βεὲ (ὃ 
ποῖθ. Τῇα 56η86 ἰ5 ρ[δίΠΙΥ (ἤο86 “ ἢγβί σοηνογίο 
ἴο ἴ ΟΠ βιδη το] ριοῦ." ὅδ66 Αοἰβ 17, 16, 10, 4]. 
δηά {{|1Δ Ὠοΐ65, 88 8.30 ϑοῇίοιιβ. [6 χ. 

ἔπ ἰγοδιϊῃρ οὐ οἴδατε ἴπΠ6 (Οὐπηποθηΐαζογβ βεεζ ἃ 
ἀϊδιϊηστίοη Ὀοΐνοθη ἐξ δηά γιγνώσκετες Βυϊ (85 
Δ66Π8 84η ἰΠΠ  ἰουπάρὰ δηὰ ρῥγθογίουιϑ ογηΊΟΙβΕ,. 
Οἰδοεβ, ψίιἢ 1685 Ἰυάρσαιεηϊ, ἰακα τῆς ψόγβ 88 δοῦ- 
(αἰϊνο. ΤΠ 56ῃ86 ἰ8 θα6ϑί ροϊπίο ουξ ὕγ ΤΒέορνὶ,, 
Ψ ῇΟ ῬΑΓΔρΡΏΓΑΒΕΒ: “ Υ6 γουγροῖνοβ Κηον,, ἀπά ἱδογε. 
ἔογο ἢᾶλνε ηοΐ ἴἰο ἰράγῃ ἴγοπι π|6.᾿" 

16. εἰς διακονίαν τοῖς ἀὐίοις ἔταξαν ἑαυτούς, “(86 
ἤδνο Δρρ] 64 (μαπηϑεῖνος ἴο, ἀονοῖοα ἘΠ βοῖγοβ (0, 
{Π6 πρἰπιβίογίησ οὗἩ [ῃ6 5βαἰηῖ8." [Ι{ἡ ἔταξαν {ἢπετὸ ἰ5, 
ΙΕ αἰνηκ, ἃ τ ΠαγΥ 8]]υϑίοα, {Π6 ἔογοθ οὗ υ]η]οὴ ὦ 
Ψ06}} ΠΠπϑἰγαῖοὰ ὈΥ Κγρκα δπὰ ϑειῖβ., (π6 ἔοστηεγ οἵ 
ΠοΠπὶ Οὔϑογνοβ: “ [,ἵοῖ ηοῖ]ο 1108 οὐ πῃ οὐδ ἅπιοΓ}8 
ΟΥ̓ οἷα 5:0 1π|6 0818. 10] Δ Χ1556, ΘΔ 46 Θροηΐϊδ ποηιίης 
φαῦδηϊο δυῖ ἱπιρο ἰθπίθ, διι8ς 6 ρ1596.᾽" Αἰκὶ ξοὸ Ῥοίβ., 
ὙΠ ᾿ΔΟΟη Δ ΠΥ γοιηᾶγκβ μἐΐγο. ΑΠά 90 δἰϑο Τδοῦ’ 
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ΡὮγ]. : οὐ παρ᾽ ἄλλων καταστάντες ἀνάγκη, ἀλλ᾽ ἐκου- 
σίως παρ᾽ ἑαυτῶν. Απά Οὔειπι. ἜΕΧΡΙΔ1Πη5.: ἀφώρισαν, 
τοῦτον τὸν βίον εἴλοντο.ς ΤὨδι [{ἴ 15 ἃ Π}}}ΠΔΓῪ ΤΩ ΔΡἢΟΣ, 
1ῃ8 ΟΧϑιΏρ 68 οὗ δ'είβ. ρῦονθ. ΓΘ πιοϑὲ ἀρροβίία 
15. Ατγγίδῃ Ερίοϊ. 8, ἃ. διατί δ᾽ εἰς ταύτην τὴν χαΐραν 
ἑαυτὸν κατατέταξεν, ὥστε μάντις εἶναι. ὅδὸ 4130 1)6- 
πηοϑίῃ. ἀθ (618. ῥ. 48. (οἰϊθα΄ ὈῪ Καυ86) οὐδ᾽ ἐφ᾽ 
ἑνὶ τούτων ποποτ᾽ ἑμαυτὸν ἔταξα οὐ καὶ προήχθην, οὐδ᾽ 
ὑπὸ κέρδους οὐδ᾽ ὑπὸ φιλοτιμίας. Τῇ διακονία 18. νΑγὶ- 
Οἰϑὶν τηἰογργαίθα,.- ΒΥ βοϊηβ (885 Νογϑβῖ,) εἰ 15 υηάογ- 
ϑιίοοά οὗ (6 τηϊηϊβίσν οὗ (6 ΟἸγοῆ. Βαυΐ {μᾶΐ 
ἐδηηοῖ 6 ψὮδί 18 πηθληῖ. Β6Ζὰ (ΜΠ ΠΟΤΕ ῥγοθᾶ- 
Ὀ1Π|γ)} {π|πκ8 ὁ 858 γοίδγθῃοβ (ὁ (ὴθ6 οἷδοοθβ δηά 
ἀυ165 οὗ Παβοοῦβ., ΟΠ ΓΒ ὀχρίδιη [Ὁ οὗ οδαγὶ(γ ἴὸ 
Ροοῦ (γβίίδηβ. Βιυΐ (δὲ ἱπιεγργείδίοη 18 790} 
σομϑι ογοα Ὀγ Κυρκα 848 ἴοο "Ππη116α, Ηα {π|}Κ8 (Π 8. 
1{ βιρῃῆρς (ἢ6 ΚΑΥ͂ΜΑ οἵ αἴεἊωςξοπεαία σᾶγα, δηά Κἰηά- 
688 [ΟὐγαΓὯ8 (ἢ6 88ϊηῖ8. ΒΥ {Π6 δαΐηές ἢ6 τπιη660- 
βίδη5, ηοὺ (6 (ΕἸ τιβϑιίδη8 οἵ Οὐοτγηίῃ, ρυΐ {Π6 
ϑίγδηρον (ἢ γιϑιίδηϑ, σο ψ γα γοσεϊνθαά Ὀγ δίθρῃδηδβ 
δῖ ἢ]5 Ὠοιι86, ἀηὰ {{ΠΠ6 το ΠΟΒΡΙΔΌΪΥ οηἰογίδιηθά. Απηά 
1Π185 18. σοπῆγηθα ὉΥ (86 δηίθηὶ (ὐοπιιμθηίδίοσϑ. 
Γἤυ8 ΤἬΘΟΡΥΙ. : εἰς τὸ ὑποδέχεσθαι τοὺς πιστοὺς πενή- 
σας καὶ διακονεῖν αὐτοῖς. Απηὰ 480 ὮΥ 1 Τίπι. δ, 10. 

Ορθτ. 18, 2. 8 7ο᾽. ὅδ. ΥὙοί [1 566 ΠΟ ΓΟβΒΟῊὴ ἴο 6κ- 
εἰυάα (δ (οτπιίδη (ἢγβίβη8. 445 [ο {6 γθᾶβοη 
σίνεη ὈΥ Κυρᾷκα, αὶ (ῃ68 Αροβίῖϊδ ψουἹὰ {μ18 ἢδᾶνθ 
στο ὑμῖν, Κα 15 ἔγινοίουβ. [{ 8665 ἰῃδξ 4}} [ἢ6 
τὩΘ 6 18 οὗ {18 ἰηνδ! 8 16 ἰδιηἶν ἀσθνοῖοα {ῃοιὴ- 
βεῖνββ (ο {Π6 τη! βίογιηρ ἴο {}86 ψδηΐβ δη4 ρῥγοιηοίηρ; 
(6 ςσοιηΐοῦς οὗ 4}} {πθὶ- ἔθ ον Οἢ δε] 8 8, ποῖ ῦ 
ΒΙΓΔΉΘΘΓΒ ΟΥ σου ίΓΥΠΊΘΏ. 

16. ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε, ὅζο. ““ΤὭΏΘ ἜΧΠοτ- 
(δίοη 18, (ῃδὶ γοὰ (Οἢ γΟΌΣ ρᾶγί, 8ἃ8 ἃ ἔείυγη [ῸΓ 
Βιοἢ ἀπσνοίοα ὈῬοῃονοΐίθησθ) βῆον τϑβϑρεοΐ ἴο ἐξθηι, 
απο ἐο βοὴ." ΜὨΙΟὮ 18. ὈΙΔΙΠΙΥ [Π6 πηθδη]ηρ᾽ οὗ τοῖς 
τοιούτοις ; 85 νΟΓ. 18. τοὺς τοιούτους. ΕῸΓ ὈΥ τοόιούτοις 
ἐπα ΔΩ γ οὐὗὁἨ δίαρἤδηδβ απά δμοὴ ἐκ πλαϑὶ θ6 πη- 
ἀοιβίοοά ; 48 ἰῃ6 δηςἰϑηΐ (οι μηθηΐϊδίοσβ δῃὰ πιοϑὲ 
τηοάδρη ἅΓ6 δῶγθθα, Δα ῃοΐ τοῖς οὐγίοις ; 88 πιοϑέ Γ6- 
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οὶ Οοπιηρηίαίοιβ (Αἴεγ Κγρίκο) πηδἰπέδίἢ ; πῆ οὶ 
ψουϊά ὃς νεΥῪ Παγβ ; [ὉΓ ὑπόοτασσ. σαπηποέ ἴ»6 δρρῆ- 
σδὺϊα ἴο ἴα οἰἴἶδοεθ οὗ Ποβριδ! αὐ δηὰ Κιμάποες. 
Τιουρὴ Κυρῖε τεΐδεβ ἴο Ερἢαβ. δ, 41. 1 Ρεῖ. ὅ, 8. 
ΤΠ686 ρβϑϑᾶρθδ, ἤονανοῦ, 8ΓΘ Ὠοΐ ἴο {ἢ ΡυΓροθε; 
ὨΔΥ͂, 86 δα ἀιισοά ὃν Οτοῖ. ἴο ργονθ 11:6 Ἵου- 
ἔγαγγ. Μογϑονεοσ, ἴῃς νψογ 5 οι ηρ, καὶ παντὶ συνερ- 
γοῦντι, ὅζο. [ογϊά 1ἢ18. ΤΠ τοιούτοις πγιιϑί, ἔπ 6 π, δὲ 
τοί[ογγοά ἴο δμοὰ ας ἐδ ζωπιῳ ὁ} δίερλαπας. Αβίο 
τι ὑσοτάσσησθε, ἰἴ 8 Πού ΠΕΟΟΟΒΒΆΓΥ ἴ0 ρΓθββ ΟἹ [5 
86η86. [{ 18 Ἔχρίαϊηοά δν Οτοί. γευεγεγὶ, ἀόποόγεπε εἰ 
οὐδεφμῖμπε ἀδίεγγε, “ ἴο βδῆον ἤδη 4] ἄμε γανογθῆςα, 
ἀείργθηςο, δηά γϑρεοί." δὸ ΤὨΘΟΡὮΥ]. : οὐ δὴ χάριν 
καὶ τούτους, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια προαιρουμένους, πάσης 
τιμῆς ἀπολαύειν παρακελεύεται. 

[1 18, ἢονανογ, ργοῦδ!α (παι ὑπότασσ. ἴτ85 ϑβόξῃε 
τοίΐδγθηςθ ἴο (6 ἔταξαν 7υ{ δοίογο, δηὰ {δαὶ ἐξα 
τηοῖδρῇον 8 σαγγιοα ἔογνασγά ; α. ἀ. ““γτάῆσε γοῦ- 
Βαῖνθϑ πη θγ, δηὰ Ἷο-ορογαῖθ ἢ ΠπΠ ἰἤδπ, δηα β0ὺς8 
11 6,᾿ νὶΖ. Ὀγ αἰάϊηρ (ἤδπχ 1η (ἢ οῖγς Ὀαπανοϊοης ΟΊ 65. 
δο Τπθορῆγί. (ἔγοὰθ (ΟὨὮγγβοβι.) συναντιλαριβάνεσθε 
καὶ ἐν δαπκανὴ χρημάτων, καὶ ἐν διακονία σωμαιτικά, καὶ 
γὰρ (βδγ8 Ομγγβοϑβι.) ἐκείνοις ὁ κάπος ἔσται κούος, 
ὅταν ἔχωσι συμμάχους, καὶ τὰ τῆς εὐεργεσίας εἰς πλείονας 
διαβήσεται. 80 8'οο (ευθη. ΑἹ! {686 Οοαν- 
τηδηἰδίοτβ, ἤονονοσ, ἑποίμας ἴῚ τἢ6 ὑπόοτασσ. τὲ 
86η86 εἰς πάντα πείθεσθε. 1 τῇδ Ὀ6 υπάετγβιοος (ἃς 
88 ΒΏΟΨΏ δῦον6) οὗ ἀδίδγθῃσε δηὰ γιεϊἀϊηρ ἴο ἐδεὶγ 
δυροβί! 8. 

Υ 186 συνέεργ. Δῃηἀ κοπχ. ϑ66ῃ) ἴο θ6 τηθδηὶ Δ ῬΟΌΓΟΓΚ 
οἴα δίρῆογ ογάογ, τἱηἰβίθιβ οὗ [6 (ο8ρεῖ, Θβρθοῖδγ 
ἴη {Πεῖγ Ῥδγοργιηδί!οη8, 85 ΤΊπιοῖ ἢν διὰ ΓΤ α8. 866 
1 ΤὭσ89. ὅ, 19, δὰ 1. [ἢ συνεργ. 1η6 σὺν τηυϑὲ οὶ 
6 ργεβϑοὰ ὕὑροῆ.0. Τηὸ ψνοσζὰ 15 νψὰὲ]}} τοπάδγοα ὮγῪ 
αδεοοιαές. 

17. Οη ϑδιορδδηδβ, Εογίυπαίυβ, δὴ Αοδδίουδ 
τὐρι βυῆςο (ο τοΐϑε ἴο {πα (ὐοιηπηθη δίογβ, 85 Πυθα. 
δηα Μδοκη. Ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπκ λήρωσαν. 
ΤῊ 8686 οἵἉ {Π686 Μογὰβ 15 δοπιθῖν δι οὔβουΓα, ρεῖ- 
ἴδ Ρ8 οἢ δοσουηῖΐ οὗ (Π18 θαίῃρ 8η ἰάϊοιϊο8] Ἔχργαθββίοα, 
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ΪΙῺ ἰλοῖ, (η6 ψογὰ ὕστερ. 15 ἢ ψῃοτο ἐουπά 1 [6 
(Ἰαβ8:ς 4] νυ γιοῦ; 8ηΠ ἃ β6ϑιὴ8 ἴο ἢδνα 66 ΟἾΪΥ 8Π 
Ἠεἰοηἰβιϊοαϊ ομδ; ἔὸγ 1 οσουτβ οἴβθη ἴῃ τῃ6 δορί. 
ΟἸγγϑί. δηὰ 411} {(Π6 δηιἰθηὶ (ὐοπιπχθηϊδίοῦβ Ἔχρ δίῃ : 
ἀντι πάντων ἦλθον; α. ἃ. “ΠΟΥ πᾶνα ἰδίκοη {Πὶ8 
ἰοηρ ἸΟΌΓΩΘΥ, ἰο δοΐ 88 γοῦν γϑργαβθηΐδίϊνοβ." Βιυΐ 
[ἢϊ8 8668 ἰοὺ αῦβῆ. Μδοκηῃ. γϑηἄθγα : “ΠΟΥ ἢᾶνθ 
ΒΡ Ρ]Π16 ἃ ψἢδέ τνᾶ8 ψδητηρ; ἴῃ γόους Ἰοίίοσ,᾽" νἱΖ. (Δ 48 
Οτοί.) ““ ὈΥ ἑῃΐογπηίηρ πιθ οὔ γουν ἀϊβογάθιβ." Βαΐ 
{π|8 τὴ8 Αροβίῖῖϊα οομέά ἢοΐ πιθᾶῃ. [1 ρτγοΐδσγ, ψι ἢ 
Βεζα, Ἐοβϑημ., ϑ'ομ]θυβ., δηὰ .648ρ18, ἴο τϑηοσ: 
“1 ν ἢᾶνθ βαρρ!οα γουγ ἀθβθηςα," 1. 6. ““ Β0ρρ!ϊοὰ 
Π6. ἀοἤοίθηον οσσαβίοηθά ὈΥ γόοις αὔϑθηςα (88 ἴῃ 
ῬὮΠΠΙΡ. 2, 80.) ογ, (ἴο υβ6 6 Ψψογαάβ οἵ θοάάν. ἴῃ 
ἢ18 ΡΔΓΔΡἢΓΑ56) “σάν τὴορ ὉΥ {μοὶ σοήνοθιβα δηά 
τιν ος658 (Πδὲ σοπβοϊδείοη ψ ]οἢ 1 πὶρἢϊ 75} 
ἔᾶνο Ἔχρεοίδα ἔγομι γοιι 81], Πδὰ 1 βη)ογϑᾶ δῃ ὀρροῖ- 
[πη] Υ οἵ σοηνογϑίηρσ ψ] ἢ γοι. ΤῊ τηοάδ οἵ 1ῃ- 
[ογργαίδίϊοῃ 18 480 δάορίεἀ ὕὉγ Μεηοςοῆ., ἔὕγηθϑί, 
Ναῖαρ., δηά Επι., δῃηαὰ 18 ρογῆδρβ ψῇῆδί (Π6 δηϊθηΐ 
(ὐοιμτηδηίδίοιβ δά ἴῃ νον. Απά ἰΐ βθϑῖηβ σογγθοίΥ 
ἴο ἘΡΤΕῦθαΙ 1Π6 86ῆ8β6 οὗ {(ῃϊ8 ἰἀ!οίςα] ΘΧργθβϑίοῃ, 
νὨϊσἢ Βρ. Ῥεϑᾶγοα δηα Μζ. δ΄Ίδάβ ἰῆνοῖνα ἴῃ ἰθηΐο]ά 
οὐβουγγ ὕγ ἀν κναγα δἰοπιρίβ ἰο δχρίδίη 1. Ααἰἶῶογ 
Πουηάφεϊηρ 1π (ῃ6 τηυα [ῸΓ βοῃηθ (Ππη6, Μῖτ. δαδἀ6 
σοΟὨΟ] 1.468 ἢ σοη]θοίυγηρ (1 ἃ ΤΠΔΏΠΟΙ ὉΠ ΟΓὮΥ 
οἵ [18 υ804] ρσοοά 586η56) ἰῃδί (6 τηρδηϊηρ οὗ [ἢ 6 
βθηΐθηςσθ᾽ ΜΑΣ τὴ 6 ἐξ ρωνροδεῖν ἑπάοῇηϊέο, ἃ5 ἰἢι15 
ΠΟ ΝΟΥ ἃ ΠΊΟΓΘ ἀαἰἸσαΐθ σθηϑιιΓ6.. 

18. ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ΤΠα 
5686 οὐὁἩ (ἢ688 ψΟΓΩΒ 15 δίΓΔΏΡΕΙΥ ΤΠ ]δυηαἀογβίοοα ὈΥ 
τηοβί οὗ ἴπ6 τποάρϑσῃ (ομμηρηίδίοιβΌ. ὅθ Ποάᾶν., 
Μδεοίκη., οβθηῃ., δηὰ Κγδυβθ, ψἤοβθ δχρ δηδίοηδ 
ἌΓΕ ΘΧΙΓΘΙΏΘΙΥ Ὠαγβῆ, πα τ ΒΟΥ ΙΥ {τιρι, {πουρὶ 
411 Τουπάσι οἡ Οατοῖ. δηὰ οἵποσ βαυῦν πιοάθγῃ (ομ- 
τηθηΐδίοσβ. Τἤδ ΟἾΪΥ. 6 ΨῆὴΟ [85 αἰ 5Ε ΠΟ} βθ θη 
6 βοορα οὔ {πὸ ψογάβ 156 (ῃγγβοβί.. γῆῇο νἀ ΉΕΥ 
τοζαγὰβ (π6πὶ 88 θχρίδηδίουυ οἵ 1ῃ6 ργεσβαϊηρ: τὸ 
μων ὑστέρημα ἀνεπλήρωσαν. 8ο Οὐειπιοη. 586. 

ΝΟ}. Υνἱ- 8.6 
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9. Ὕ γὰρ μοι ἀνέωῳγε. ΒΥ θύρα ἰ5 τηδϑπὲ πιείδ- 
ῬΠΟΥΟΔΙΪΥ 8ῃ Οσσδβίοῃ, Οὗ ὈΓΡΟΤΘΡΗΣ οὗ ἀοϊπρ' ΔἢΥ 
τσ. [Ι{ βροπὶβ ἰο Ὀ6 ἃ Ηθθγδίβπι ; ὉΓ δοβοοιεί. 
οἰϊ65 8 ἈδΌὈϊηϊς 84] ραβϑαρα τ ογα ΓΤ α ἄοον (ΘΠ σα 
πετάω) 18 80 868. Απά!η Ηοϑ. 4, 17. ΠΟ ἰ5. γϑῆ- 
ἀογοὰ Ὀγ γα. εἰς θύραν ἐλπίδος. Απὰ γεῖ ἔτοπῃ (δα 
ΡΠ] οΙοσιοδὶ ᾿Πυδίγαϊογθ ἴἢ Ἄρρθᾶγβ {πδΐ θύρα μνᾶς 
δοιηθί 68 80 υβ64 ὈΥ 6 Οτοοκ Ἡγιίοσβ, δηὰ ,όγοσ 
Ὀγ (ῃ6 [,διΐῃ οπθβ.0 Τῆι ΡΙυΐ. ϑγαρ. ῥ. 696. θύ 
ἐπὶ σεαυτὸν ἀνοίξας. (ἷς. τὰ 18, 10. διηνοϊ εἴς ἔογοϑ 
δροσιυπίμυγ. (ὅθ 6 πηογὰ ἴῃ ' εἰ5. δηὰ δοῃ]ειβ. 1,6 χ.}Ἐ 
Ι (6 βδίῃθ 86η86 1ἴ ΟσουΓβ ἢ Αςίβ 14, 97. ψνἤογο 
866 {6 πΠοί68. ΝΟΥ͂ [8 {Π18 υ86 ψν]πουΐ Θχδρῖο τῷ 
οὔγ ονῇ ἰδησρυαρθ. ΤΠοορῆν]. ψ6}} 1] υϑέγαίθα (Π6 
ἔοτοα οὗ (ἰπ6 ἰδγῃ {ἢ 8 : πολλοὶ μέλλουσιν εἰς τὴν πίστιν 
προσελθεῖν, καὶ πλατεῖα ἀνέωκται μοι εἰς τούτους εἴσοδος, 
ἅτε ἀκμαξούσης τῆς διακονίας 7 αὐτῶν εἰς τὴν πίστεν. 

᾿Ανέῳωγε 18 (ογ΄ ἀνεώχθη, ΜὨϊΟΠ 8δοπηα οἵ (6 Αἱ- 
εἰοἶϑι:5 τπουσἢ 4 βοϊθοιϑπ), Ὀθ1 ΟἴΒΘΓΒ )υβιϊ δα. (566 
(Π6 οορίουβ οἰϊδιίο8 ἔγοπη (6 Οὐδ ΠΔΓΙΔΏΒ ἴῃ 
Ὑ εἰ8. ἀηὰ Κυρκα.) ΥὙϑὶ 11 4068 ποί ἀρρϑᾶγ ἴο Βιᾶνβ 
Ὀδοη ἴῃ υ86 ψΙ| τἢ 6 ΘΑΓΙ ΘΓ νυγίἴογα. δυςσῇ 15, ἴη δἱὶ 
ἰδηρυδροβ, (Π6 ο8856 ψ ἢ νογρ8 ψῃϊοῖ, Κα 1ῃ15 ἀπά 
ΟΌΓ ἐο ΟΡέη, ΤῊΩΔΥ δ υβοα Εἰ ΠΟΓ 'π δὴ δοίϊνα οὐ 
Ῥδββίνε 86η86. δἊὸ ΥὙ 5ΔΥ 8 ἀ00Γ 18 ορεπεϑα, Οἵ ὀρεη. 

9. ἐνεργὴς 18. Μ6]] Ἰητογργοίθα θγ τῃ6 (]ο88. ΑΒ. 
ἐτοιμὴ πρὸς ἐργασίαν. 11 ἰβ ψ6}} οὐβεγνεὰ Ὁγν Κύσδιβο, 
ἐπαί τ1π6 ψοτιὶ 18 δααρίοα γϑῖθοσγ ἴο (ἢ Ιά68 οἵ οεςα- 
δίοπ ἰτρ δ ἴῃ θύρα. ΤὮδ ἰδγ 5ιρηῖῆθ8 εἡεοίϊυὰ. 
80 {6 ὅδγτγ. : ρίοπιιηε ορογῖδιδ. ὅ66 Ῥοἰβίθι η 8 ( [85- 
δἰ. 8] οἰϊδι!οη8, {π6 πιοϑί δρροϑβϑιξβ οἵ ψῇϊοι 18 ΓΗ υογά. 
8, 17. πλεῖσται δὴ νῆες ἐνεργοὶ κάλλει ἐγένοντο, Οὐ ψὨΙΟἢ 
Ῥδβ88ρ6, ἴῃ ΠΙΥ ἐογι ῃσοπηηρ δα οη, [ 584}} δάσο 
ΤΩΔΏΥ ΘΧΔΙΏΡΪ68 {Ππ8ἰγαιϊνα οἵὨ {ἢ15 56. ἜΠῈ5 ἴΠ 6 γα 
158 ὯΟ Οςσϑϑβίοη ἴο γοδά ἐναργὴς. 

Ὁ Τὸ νῆϊοἢ 1 δάἀά Ρυί. ΑἸοϊΌ. ὃ 10. μεγάλους δ᾽ αὐτῇ κλεισίας 
ἐπὶ τὴν πολιτείαν ἀνοίγοντος τοῦ γένους καὶ πλούτου. Αττίδη Ἐρίϊεὶ, 
1, 44. τὸ δὲ κεφάλαιον μέμνησο ὅτι ἡ θύρα ἄνοικται. 
ἰ Βρορα διανοίας, ἔγοτῃ ἴΠ6 σοη)δοίυγε οὗ [.1η656{], τυϊυϊο ἢ 8 Τϑ- 

ἀατεὰ οετίδίηῃ ὃγ (Εκυμπηεη, δα ἐνθη (Ὠπιγνοδί., ἔοι σοι δοίὰ 
ἀεγίνοα (Πεΐγ πηδίίογ, 
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Τὸ ῥτγοςθϑά, ἤούνονοσ, τοῦ {Π6 σοῃπαϊ ἀογαιοη οὗ 
εὐογ 5 ἴο {παἰ οὗ ἐλίηρ5, Κταυβα δηὰ Βόβθηη). {μίηκ 
πα {Π6 Αροβεὶϊβ δάνοσίβ ἴο ἢ δὶ 18 τηϑηϊ οηθα ἴῃ 
ἈΑςί(β 19. 1 ---ὖ. οὗἩ (ἢ6 ἀἰ8εῖρ}65 οὗ Φοῆη, οἵ [Π6 βερ8- 
Ταϊϊησ οὗ {Π6 (ἢ γϑδη5 ἔγο {πΠ6 Ψ6 78, νεσ. 9. 866. 
δὰ οὗ τὴ6 ἴδνουτ οὗ οογίαίϊη Αβίασγοιβ, νοῦ. 81]. 
Μδοκῃ. οὔδβογνοϑ, (ῃδὲ δροιιξ ἴῃ 6 εἰπγ6 (5 ἰοι ἰοὺ 88 
ΓΙ 6η, (Π6 ΑΡροβι θ᾽ 5 ϑιισοββθ ψὴ8 ργοαίεσγ [ῃἢδη 
ΘΟΙΏΠΠΟΙ : ΤῸΓ ΠΠΔῺΥ ψἢο υδεα ομγίοιδ αγέα, [ῃ6 ἀΓίϑ 
οὗ πηᾶρὶς δηά αἀϊνϊηδίίοη, ψογο σοηνοτγίοα, δηά διιηρά 
{πεῖγρ ὈοΟΪΚ8, σοπίαϊπίηρ ὑπ βθογοίβϑ οὐ (686 ἃσγίβ, 
Αςῖΐϑβ 19, 17---20. : ψῃ]σἢ 850 δηγαρεᾶ τἢ6 ἰΔοϊαίοΓβ 
δὲ Ερίνθβιιβ, Ὀιυιῦ Θβρθοῖδ νυ (Π6 οταβπιθη, {πᾶὶ {Π6Ὺ 
Ταῖϊβοαά (ἢ σγεαΐ τὑπ|0}} ἀδβογι θά ἴῃ Αςίβ 190, 28--- 
41. 

9. καὶ ἀντικείμενοι πολλοὶ. Μδηγ τοσοηΐ (ομηπηδη- 
ἰΔίοτβ ψοι]α τη άϑγ ἴῃ καὶ αἰέδομρσὴ, οΟΥ ψοέ. Απά 
80 ΗΠ δηὰ Ναίαῦ. Βυΐ ἰ ἀοθ8 ποῖ βθϑῖῃ π6- 
ΟΟϑΒΑΤῪ ἰο ταβϑοῦῖ ἰὸ {18 β!ρηϊποδίίοη. Τῆα θύ 
ἐνεργὴς ἀδηοία58 (δὶ {Πθγ6 88 δὴ ορρογέμηϊέν ἔν 
εἰἴξδοιηρ σγοαῖ {π|ηρ8; Ὀυ {πᾶΐ ἐπιρέϊά στοαῖ 61- 
ογἔϊοη ; δῃὰ ἴΠ 686 ψογὰ8 καὶ ἀντικείμενοι πολλοὶ 566 [ἢ 
ἴο ΘΟΧρίδ685 {8 θϑρβϑοϊδὶ γϑᾶϑοὴ ἴογ ἰΐ; 6. ἀἄ. ““" ἴὸγ 
Π6ΓΘ ΓΘ ΤΏΔΏΥ ΟΡΡοϑίηρ π|6.Ἑ ΤΙ8Β ορροβιίοη (88. 
Ἰ)οάάτ. τσ ΝΥ ταῦιαγκβ) τοηάογεα {(ῃ6 ΑΡροβι}]6 8 
ῬΓΘΒΘΉΟΘ ΠΊΟΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ρΊΘβΟσνα ἰῆο86 (Πδὶ ΕΓΒ 
δἰγοδάν οοηνογίθα, δηὰ ἴο ᾿ηογθᾶ86 {Π6 πιθοῦ, εἶ 
Οὐοὐ 5Ποι]ἃ Ό]685 ἢ138 Πλ]Ἰθίγγ. ἊἈΟσοΓγα ΡΥ, ἃ ς6- 
Ιοδγαίθὰ Ομυγοῖ ννὰ8 μ]δηίθὰ δ Ἐρ )θϑδυβ; δηά 80 
ἴᾺγ ἃ8 6 σδϑῇ ἰθάγῃ ἴγοιῃ {Π|π| ἴθῆοῦ οἵ ἢ]15 ΕΡρΊ8{16 ἴὸ 
1ἴ, (Βοτθ ψᾶβ 1655 ἴο σογγθοῖ δη γϑρζονθ διηοηρ' 
τῆ6π), [ἤδη ἴῃ τηοϑί οὗ ἴδ οἷδαν Ομ γο 68 ἴο ψὨῃϊοἢ 
ἢ ψτοΐθ.ἢ 

10, ἐὰν δὲ ἔλθη Τιμόθεος, ὅζο. “1 Τιπηοίῃγ 5Βου]ά 

ἘΤΟ16 νἱϊπουΐ γραβο (1 (ἢ 1) (μαϊ δοῦλα ἴδηου (ἤγουρδουί (ἢ 15 
δοηΐθησα 8ῃ δροηϊβίϊοαὶ σῃθδρῃογ, δηᾶ υἱίμουϊ πεσαβϑῖῖγ (παῖ τῃο 
δηζίδηΐ Οοιϊηηδηίϊδίοτβ 68}} ἴῃ αἰΔθο] Ὁ] ᾿πιογνοηςίοΩ. ὙΠπουρἢ 
ΟὨγγϑοϑῖ. ἴγυὶγ οὐὔδεγνοβ, ἰῃαί [ἢΐθ ορρμοδίτ!οη ἰδ οἴζεοὨ 8 β'ριὶ οὗ {π6 
δργεδὰ οὗ (πὰ Οοβρεὶ ; δίποθ ἴῃ ἵννο ῥγϊῃοί μὶοβ οὗ ροοὰ δικιὶ εν!], 
Ὀεΐηρ Ὀτουριϊ ᾿ῃπἴο οοθεῦ σοπίδοϊ, οδῃποὶ Ὀυϊ αἰδαρτεα. 
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ὁοιηθ, ΟΥ δ οομγο." (δ66 4, 17. δηᾷ ἴῃ6 ηοέθ.) Νον 
ἰἤθ γα 8 ϑοη6 ἀοιυδί οὗ (806 ΕοΥ (458 Οτοί. οὐ- 
86Γν 68) ἱποιρὴ ᾿ς Δρρδαγβ ἔγοιῃ Φ, 17. (δὲ Ῥαϑι] δά 
βϑηί ἢὨἰπὶ ογπαγα ἐπ] 6 Γ, γε ἢ6 ἢδά τῆδὴγ ΟΒΌΓΟΝοΣ 
οἵ ΜαἼοθάοηϊὰ ἴο νἱβὶϊ ὃν (ῃ6 νγᾶγ. 

10, ὠφόβως γένηται 86 618 8Δὴ ἰἀ!ΟΕς8] ρὮγαβο, ἴῃ 
ΨὨΙοῖ γενέσθαι ἈρΡΡΕΟΔΙΒ ἴο ἴᾶνθ ἴΠ6 86η886 οὗ εἶναι, 
ΌῚ ψὩϊοἢ 1 ἀδηοίεβ ἰο ἐΐγθ6. []η ἀφοβ. {π6 εἴδει 
15 (485 Εδί. οὔβθγνθβ) ρυΐ ἴοσ (8 οῶδθ. [1 βισθ! ῆς8, 
(Πθη, πηπιοἰοβίοαΐψ. Νον {18 ἰ8 γοΐδσγθ, ὈῪ Οτοί. 
8η4 οἴξογβ, ἴο (ἢ:6 βοοζγῃ οὗ (ἢ8 πρα] ἢν, (πα σοηίοιωρε 
οὔ (6 Ἰοαγηδα," (ἢ6 ρϑγνθῦβα ϑ:]οἡ οὗ {Π6 5ο.19.- 
"ϑδιο5 (Θβϑρϑοιδιγ ἴἢ6 Απι-Ῥαυϊ πο ἐδεϊοη), δά 
δ οἢ οἴδοῦ γορμΐδεοδ 88, ὈθΙηρ ἃ γουηρ Δ, 6 πηϊρσῃξ 
δχρογθηςθ. ἡ ΤὍΤῆδ ὑμᾶς σδη, οὗ σουγδβ6, ΟὨΪΥ οχίοθην 
ἰο Ολνδέϊαηδ. 

ΤὨο ψοτγὰβ τὸ γὰρ ἔργον---ἔγαν Βο6 τηοδηϊῖο δηιςεὶ- 
Ραϑίς (06 υηάογναία!ηρ πὶ οἢ (ἢ6 βοοΓα οὗ ἢ 15 γουί 
8δη4 ἰΠΐδγιοῦ βάτῳ αἰἴϊ8. ΙΚ 185 ἢοῖ ὨδΘΟοββᾶγυ (οὸ 
ΔΏΧΙΟυΒΙΥ ἀνθ }} οἡ [ἢ 686 ἰθγπιβ, ἩΙΟἢ 8: ΠῚ ΡῚῪ Ἰτωροτί: 
“«Ηο ἀϊξοδαγρεθ ἢ 6 οἶϊοα οὗ ἰοδοθοῦ δηὰ ργοϑοδθεγ οὗ 
ἰῆ6 Οο8ρ6] δνθῆ ἃ8 1 ἀο," 1. 6. ἢ6 18 ἃ5 πιυσῇ 8 
ἀἰν!ηε! Υ οοπηπ)88ιοηθαὰ το ϊηϊϑίογ οὗ σα 88 τνβε 
80 ἜΠΟΟΡΏὮΤΥΪ. : κηρύσσει καὶ διδάσκει. ΟἿ (18 (Ὦγγε. 
Ὀοαυξ ἢν οὔβογνθα: ἀντὶ πάσης αὐτῷ καὶ εὐγενείας 
καὶ πλούτου καὶ ἡλικίας καὶ σοφίας ἀπόχρη. 

11. μὴ τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήση. ἼΏΕΓΘ 88, 85 Τῆθο- 
ΡὮΥ]. οὔϑογνβϑ, γθᾶβοῃ ἴο ἔδαγ {Πὲ8, ἃ8 ἢ6 ψνὰ8 γοσῃᾷ, 
δίοῃθ, δηὰ δὰ ιΠ6 ομαγρε οἶβϑο θα! θγ δηὰ ργουά ἃ 
ΡΘορΪβ. 

4 Οχτοῖ. θοιτονοὰ ἰδ Γολτκ ἤοτὰ ἀπ Ογεοῖς Οοιπιτηοηϊδίοτγε. 
Τϊ5" ΤὨΘΟΡΉγ}. : ἀσφαλίδεται αὐτοὺς (Ϊἴ εοιϑεοίΐυτε αὐτὸν, ᾿. ε. 
Ὑπιοίμγ.) ἵνα μὲ ἐπαναφτῶσιν αὐτῷ οἱ πλούσιοι σοφοὶ. 1 οοη- 
εείατε οἱ πλούσιοι, οἱ σοφοὶ, ΟΥἿὨ οἱ πλούσιοι οἱ τε σοφοὶ. ᾿ΓῊΪ 
ἰδ οοηῆττηεὰ ὃὈγ (Ξουπηεη. 8384 Β. Οὐκ ἵνα μὴ τις αὐτῷ ἐπιβουλεύσῃ 
τῶν πλουτούντων, ἣ σοφία πεποιθότων" αρρά «Αἰδὸ ὈΥῚ ΟἾτγγα., ἔγοια 
ὑοῦ οί ἀεγίνοά (Πεὶγ τηδιῖον. 
1 [τ 6 ροοεϊδίε (παῖ ἴΠογα ἴα ἃ τωεϊοϑὶδ 'ἰῃ ἀφόβως. ἴπ νὴϊοῖςν νειν 

δαβρὶ8 86 ποὶ 11] ἐχρίδί πο : ““ ἤοῃ τοῖο ηι δ εἰ ἐβοθβοῖίς τοὸ- 
Ἰεβιϊα5, νεγὰπι εἰΐδῃη δι πηπ|0 οσυΓδία Ορεγθ, οἱ ᾿οεΐδπι νἱζδ δρυὰ νος 
ἐγαηϑὶμαί." : 
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- ΒΥ. ἐν εἰρήνη 15 μχοδῃΐ αὐεξοξἑοπαέεῖν : Ὀὰΐ 10 568Π|5 
0 τοίογ (ὁ {{}|8 ἔδυ αἱ βαγιηρ. : 

11. ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφών. 1115 ποί 
ΟἾΘΆΓ πο 1686 ὈγΟί ΓΘ ΟΓθ. Οστοί. Δ ογβίδηςΝ, 
οἰμεῖβ 0 ἰδ ροῸηθ ΟἹ ἰἢ8 ἸΟΌΓΠΟΥ {0- (οί 
(ἰτουσὰ Μαβοράοηϊα) ψίῇ ΤιΟΙΝΥ, Ὠδιηθ]ν (88. 
Νίδοκη. τῆϊηΚ8) Εγαβίῃϑ, νῆο ἢδα Ὀδθθὴ βδϑθηΐ νὰ 
Τιποίμν ἰὸ Οογίηξῃ, Αοίβ 19, 42. δὰ Τιίυ8, ψῃὸ 
σδεειθα [ἢ}15 Ἰἰοιί6σ, δα δηοίμογ Ὀγοί ογ, ν ἤο86 Ὡδηθ 
18 ἢοΐ πηρητοηθα ; (866 4 (οἵ. 12, 17 ὃς 18.) ρ6γἢΔρΡ8, 
αἰϑυ, βου! οὗ (6 (τ 8 Ὀγοίῆγθη, ψῃο (ἢ6 
Αροβίῖία δὰ ἀεδϑίγρα Τι8 ἴο Ὀγηρσ ψ 1 ἢΐπὶ ο΄ 
Ἐρβεϑαβ, ἤδνίηρ Ὠ66α οἵἉ {{16]Ὁ 4ϑϑβϑίδῃςθ {Π6γϑ.᾽ἢἢ 
12. περὶ δὲ ᾿Απολλῶὼ---ἀδελφών. Τα 1,Αἰἰη Ο(οηι- 

ηθῃίδίοΙ 5 ἃΓῈ οὗ ορ!ηίοῃ, [πὰ ΑΡΟΪ]οβ, ἀϊδβρίβαβοά 
ψ ἢ {Π6 Ὀδῃανίοιν οὗὨἨ 6 ἔλοίίοη, ἢ8α [εἴ (ἤδη, 88 
1ΠΟΟΓΡΙΖΊΌΪ6, δηὰ ἢδαά του ποα ἰο Ερἤδβυβ8, ἔγοῃι 
γννῆθηςα ἢ6 δὰ θβθθη γϑοοιῃιῃθηαθά το {πΠ6 Ὀγοίμιθῃ, 
οὗ Αοἤβία, Αοίβ 18, 94 ἃς 27.19, 1. Βιυῖ (ἢ6 πιθ8- 
Βρζοιβ ἤοῦλ (Υἰἢ, ἀγγίνίησ ψιτἢ ἃ ἰθίίον ο {Π6 
Δροϑβεῖβ (}}} οὐ γαβρβοῖ, ἢθ δηϑινεγοά [{ Ὁγ Τίιΐαδ, δηά 
ΓΟαιιοϑίθα ἄροίϊοβ ἰο δοσοιρϑηΥ ἰδ, ἴῃ 16 ΠΟρΡ8 
[δὶ 6 πιὶρῃϊ Ὀ6 υ86[Ὁ] ἴῃ 8ϑϑιϑηρ ΤΙτ5 ἴο 56:16 
16 εἰἰδεαγθαποθθ ἰὼ (πᾶς Ομπυγοῆ. Βαΐ Αρο]]οβ γὸ- 
υβοὰ ἰο ρο, Κπονίηρς (6 νἱοἰδηΐ ἰδροῦ οἵ 1ῃ8 
[λοϊοη. (ΜδοΚη.) | 

Κγαυβ6 δηά Εοβθημ. γεραγὰ (ἢ6 ορίπίοῃ 85 ἢ σἢΪΥ 
τοῦαῦϊα, Ραΐ γαῖ ποῖ σογίδϊη. [{ 15,1 {ΠπΠΚ, {μ||8 
685 (8 σογίδιη. 
12. καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα. ΓΙ 8 ἀρρθᾶγβ ἰο Ρ6 δῇ 

ἰαἸοἰίςα! πηοάθ οὗ Ἔχργαββίοη, 1 Ψ ῃ]οἢ αὐτῷ ταιιϑὲ Ὀ6 
πηἀοτρίοοά. Τὴ καὶ 48 ἴΐ86 86η86 οὗ ὀμέ. Οπθ 
ΙΔ [1ΠΘΓΑΪΥ ΓΟηάΔΘΓ: “Κ ἴΠ6Γ6 ψὰ8 ποῖ, προ τἢ8 
ψ ἢοἶθ, ἰο τ 8ῃ ΠΟ] Δ |10η ἴο ρὸ ον." [{ ν88 ηοΐ 
ἢ.15 ᾿πο]πδίίοη. Ὅταν εὐκαιρήση, "“ ψΜ ἤδη ἢ6 584}} ἢανα 
Ἰοίβιγε, δηὰ ορρογίυῃ!ν : 848 Αοίΐβ 17, 81. (νῃογα 
866 6 ποίθ) δηἀ εἰβανῆῇθγθ ΤΠα [δίῃ Εδίθοσβ, ἃ8 
Η ΐαγν δηὰ Ψψεγοπιθ, αν ργθβογνϑά ἃ {γδα !}ο0η ἰῃδΐ 
6 ἀϊά αἴζογιναῦ 8 νιϑῖῖ {π6 (οτγι ἰδ ΟὨιγοῆ, ν ἤθη 
(Π6 το! ρσίουϑ αἸΠἤἴδγθησοϑ ἢδα Ὀθοη 5ρι{Π6(ἰ. 
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18. γ ἴτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίξεσθε, κρα- 
ταιοῦσθε. Ἴμ Αροβίίς (Τ πδορν]. οὔβαγνεβ) οοδ- 
οἴα 68. νἱ ἢ 8 βυϊ]8ῦ]6 δἀπιοηϊποη (ν ῃϊοΐ, 45 Κγαυβο 
ΔΑ Υ8, 18 ἴο Ὀ6 Θχιο!! δὰ τὸ {Π6 ψ πος ΕΡ!53116) πϑπλοῖὶγ 
ὅτι οὐκ ἐπὶ τοῖς διδασκάλοις τὰς ἐλτίδας ἔχειν δεῖ, ἀλλὰ 
καὶ ἐν ἑαυτοῖς. ΤΠη6 ψοΓΩΒ ΠΙΔΥ Ἰηἀδοά 6 υπἀογξίοοά 
οἵ (γι βιίδη ψδίο μι! 685 σοΠ ΓΑΙ Υ ; θυΐ, τ ἤθη ἰΔΚοα 
ἴῃ σοπηθδοίίοῃ ψ| ἢ πΠᾶῖ ργθοθαρα, 1 σβδηηοΐῖ δυΐ 
1πηΚ, ψ ἢ ΟἸγγβοβί. δηὰ τἢ6 οἴδοσ αγοοκ (οπι- 
πηθηϊδίογβ, τἢδι [ΠΘΥ ἃγα ἴο 6 υηαεγείοοα οὗὨ δέεσά.- 
,) αείηοε ἐπ ἐλε ζαϊέλ (στήκατε), ψιο ] π6 858 ϑραϊηβὶ 
(Π6 ἃτίβ οὗ δεάυοογβ, ονθῃ ἔ]58 ἰθδοῆογβ (γρηγορεῖτε), 
δηἀ 8 ΠΊΔΏΪΥ ἢτγιηηθδβ ἰἢ πιδηἰδίηἰπσ δὲ (Π6Ὺ 
σΟΠΒΟΙΘὨ(ΙΟΙΒΙΥ Ὀ6]ονοα (ο ὃς ἴπα ἰγυιἢ. 

Γρηγορ. ἰδ ΡΟΓΠΔΡΒ ἃ τ Π ΠἸΆΓΥ τΘίΔρΡἢΟΓ ; στηκ. ἃ 
ΤΠ ΑΤΥ δηα ϑροηϊδιίοα! οη6. ὅ6θ (ῃ6 ποίβ οἡ 1, 
1. ΤΠδοΡὮΥ]. οὔδαγνοβ ἰπδΐ γρηγ. 18 υδ6α διὰ τοὺς 
ἀπατώντας, δῃά τἢΠαἰ 1ἐ σωρροδϑες ἰδ ἰο Ὀ6 ποάάϊηρ. 

18. στήκετε ἐν τῇ πίστει. ΤΠΕΟΡὮΥΪ. β6θ 8 ἴο ἰδξε 
«ἰστις ἃ8 ΘΙΏΡἨδίΟΔ] ; 4. ἀ. “ δῃά ηοΐ ἴῃ {πΠ6 Οὐδηέϊέε 
εὐἰδάοηι." ἘῸγ ἴῃ ἐλαέ (ἢ 44145) ἰΐ 15 ῃοΐ ροβϑβὶ]6 ἰο 
διἰδηά, θυῖϊ νὰ πιιιϑὲ ὃὉ6 οδιγίθα δρουΐ ἰο δηὰᾶ ἔτζο. 
ΤὨϊδ (Ὠ6 οὔϑογνββ) βιρροβθβ ἰἤθαὶ ἴο ὕὉ6 ᾿ψανοσγίησ. 
Βιιΐ 1 Δρργοποηά ἰπαὶ ἰἢ6 Αροβιὶϊβ ἢδα ἤδθγα ἰῇ νον 
ΓΑΙΠ6Γ {Π6 ἀοσίΓΙη68 οὗ [6 ἴα͵]86 ἰΘΔοἤογβ [8 οὗ ἰἢ6 
Οὐδ !ς ῬὨΠ]οβορἢογθ. 

18. ἀνδρίδεσθε δΔῃ κραταιοῦσθε ἃΓ6 Ὀο(ἢ οὐ {Π 6 τη1]1- 
ἸΔΥΓῪ ΘΧΡΓΘββϑίοηβ.Ό Τῆυβ ΟτΓοῖ. σοΏράγαβ, [ΓΟΠῚ 8ῃ 
οἷά [,αἰἱηῇ Ῥοοῖ ““ πυης ἢϊδ νγἱ. δηὰ ἰἢ6 Ηοιεηρσὶς 
ἄνδρες ἔστε. Υείβ. σοπιρᾶγο8 Ηε]οάοτ. Αἰ. δ. ἀν- 
δρίξου, ἀῃὰ οἴδιοτ ρᾳ858ρ68. ϑυοῖ ἜΧργθβϑίοηβ ᾿πἠθοὰ 
86 ἐτοαυδηΐ ἴῃ τἢ6 (Ἰ488ϊς8] Ὑγοσβ.Ό Ανδριῷ, [9 
οἴδθηῃ 80 υβ64 ἴῃ {πΠ6 ΟΪα Τεβίαπιοηϊ. (866 διῇ ]δι. 
1,.χ.)ὺ ΤΊια βθῆὴ8β6 ἤἢδγθ ἰηἰθηάθα 18 νϑσῪ οὐνίοιυϑ. 
5866 16 ῬαΓΔρ ΙΓΑβῖβ. 

Κρατ. 16 ἃ ψογά ψῇῃϊοῆ, 88 (ὯΓ 88 1 γοιῃθι εχ, οο- 
οὐγβ 0 ὙἤδΓΟ ἴῃ ἴδ (]αβ81. 8] ψγιίθγβ. ΤΠ (οω- 
πιοηϊδίοῦβ 54 ἰΐ 18 ἃ ρά881 6 [ὉΓ 8 γθοίργοςαὶ. Βιϊΐ 
1 σαῖΠ  Γ 866Π18 (ο δ 84 πιἰαἷἶα νοῦ. ΤΠθ νοσι 15 
οὗ ἰγοαυθυῦ οσσυγγθησα ἴῃ ἴῃς ΟΙα Τεβίδιηθηξ ; 85 
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8. 80, 425. ἀνδρίφεσθε καὶ κρατιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν" 
Δη4 1 δα). 4, 9. κρατιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας, Ὀο(ἢ 
οἵ ψηο ἢ Ράββαμθδ βθθη) ἴο ἂν ὈΘθη ἰη (6 τηἰηά οἴ 
[Π8 Αροβῖ]ῖ6. [τ 18 480 σοῃ)]οϊηθά ψ τ ἀνδρίξεσθαι 
1η 2 ὅδ. 4. 9., δηά ἴῃ Ευ( 1, 18. 3ηἃ 6]5ο Ποῖ ἰέ 
158 υ86ἀ οὐ ρεαγβθνογδησθ ἴῃ ορίηϊοη, οἵ ἀδίθγιηϊηδίϊοη. 
Κρατιοῦσθαι 866Π|8 ἴο ἤανα ὈΘΘῊ ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ ἃ ργηι- 
ὨΔϑί]ο, ΟΥ ΔρΡΟΠΙΒ[1Ο ἔθυτη, Δηα ἰΠΘΓΔΙῪ 8] Ρη1ῆ68 ἴο 
ΒΊΓΙΠΡ ὋΡ ΟἾΘ᾽ 8 ὭδΙνεβ8, ἴ0 δχοῖῖθ οῃββαὶῇ ἴο ΔΌΥ͂ 
ἀπαογίακίηρ. δὸ οὖν Ψψογὰ δέγθησ ἐδ, σογγοβροηάίηρ 
ἴο κράτος, ΠσΟΠ168 ἔγοπι {Π6 νϑγὺ ἔο δέγίὶπξ. Αηά 80 
{Π6Ὸ Ηεδν. ΣΡ σέγοηρίδ, το ΓἿἾΠ ἐο σἐγίηρ. 
ΓΊΝ8 ἃ δ ΟΡ ΤΩΔῊ 18 ΟὯ6 ΨΏΟΒα ὭΘΓνΘ8 8.6 τοοέΐ 
δίγμηρ. δὸ {Π6 Ροεοῖ: “ (ο1} 53:1 ρ8 {Π6ῚΓ Πδγναβ.᾽ 

Τὴ οι [6 ἀθονβ ἴβθγῃιβ8 ἴϑγβ 18 θυ] θη {}Υ δὴ δά- 
ΤΩΟΠΪΠΙΟη ἴο ῬΘΓΘΟνΌγΔη66 ἢ 80η6 ἀοσίγιηθ. Α 
ΨΘΓΥῪ 51Π|1|18. ΟΠ6 ΟΟσυΓ8 1 Ερἢ65. 4, 14. “ ΤΠαΐ ψ6 
Βοησςσοίογίἢ θ6 πο τἤογα οδιϊ ἄγη, ἰοϑϑοά ἴο δπά ἔἴο, 
Δα οαγγθα δρουξ ψιἢ νοῦν νη οἵ ἀοοίτη6." [ 
8 Οὔβογνδθϊα ἴον το] νίροιιῦ 15 ππρᾶγίθα ἴο {Π6 
δοηΐθησθ ὈΥ̓͂ (6 Αϑγηδείοη, ἃ ἤπθσ δχϑῃρὶθ οὗ 
ΜΙ οἢ οδη πο ψἤδῦα Ὀ6 ἰουπά. Οτ {πδὲ ἤριγο 866 
16 τηδϑίθυϊυ οὐβοσνδίίοηβ οὐ (ἢ ῥγίησθ οὗ οὐὔ]ς 8 
Περὶ ὕψους. 

14. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπη γενέσθω. 1 15, 1 {Π1ηΚ|, 
ἀαβογνίηρ οὗ γοιηδγῖκ, ἔπδὺ Θχῃογίδιοηβ.ῖο οοπδέαπουν 
ἐπ ἀοοένγὶηδ ἃγθ οἴϊβθη, 88 ἤδθγθ, ἕο ονθὰ υρ ἢ δὴ 
δαπγοηϊίοη ἴο ζδορ ἐδὸ μηὶέψ οὗ ἐλδ ερὶγὶέ τη ἐλο δοπα 
9 γϑαοθ. ΤὨϊ5 (1 ἤπη4) 15 σοηβγμηθα ὑγ ἴπ6 ατοοκ 
(ὐομτηθηίαίοῦβ," δηά αἷβδο ατγοῖ. δηά Μδοκη. (οι- 
Ρᾶγα 8, 1. 18,1. 14,1. 4 (οσ. 4, 4. δηὰ 8,06,6. Μοὶ 
Οοιηπηθηϊαίοῦβ ([658 σογγθοῖϊυ, 1 {πΠ|ὴ1Κ) υπάογβίαπα 
1ϊ σοθγα! νυ οὗ ἴον υπίο (ὐσοά, δπά υηΐο τη6η ἴοσ 

“- Τῆι ΤΠΘΟΡΉΥΪ. : τοῦτο πρὸς τοὺς στασιάδϑοντας καὶ διάσπωνταε 
τὴν ἐκκλησίαν. ἘΕἰτε γὰρ φησι διδάσκεί τις, εἴτε μανθάνει, εἴτε 
ἐπιτιμᾶ, κάντα ἐν ἀγάπῃ ἔστω" καὶ οὐκ ἔσται φυσίωσις, οὐδὲ διά- 
στασις, ἀγάπης μεσιτενούσης. Απὰ ΤὨοοΟὐογεῖ : πρὸς τοὺς διελόν- 
τας τῆς ἐκκλησίας τὸ σῶμα, καὶ τῆς φιλαρχίας δεξαμένους τὸ πέθος, 
καὶ τοὺς τῶν εἰδωλοθύτων μεταλαγχάνοντας, καὶ τῶν σκανδαλιῶο- 
μένων καταφρονοῦντας. 
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Ὁοαδβ βακα, κα {πὸ ἀγάπη οὐ ψθϊοῆ ἐδ 6 Αρ, 
ῬΓΟΠΟυΠΟΟΒ δυςσῇ δὴ οἰοαιδηί ουϊορσίυπ) δὲ (ὐ. 19. 

16. οἴδατε τὴν οἰκίαν Σ τεφανᾶ --- τοιούτοις. 6 οσοη- 
διἰγισιίοη 18 ἤθγα βοπιον θα ἱηνοῖνοά, γεϑξ βυςσἢ ἃς 
ἐὐε 6 ςΔ]]οἀ ρορυΐϊατ. Μδην τϑοθηΐ (οτη πηοπίδίοσε 
δηάορανους ἴο οἶοᾶγ ἴπΠῸ εππδαγγας ΌὈΥ͂ τῆγονιρ [ἢ 6 
'“πογα8 οἴδατε---αυτοὺς Ἰη10 8. ρΑΓΘΉΠο5Ξ15. Απά 0 
1Π6 δηιίεπὶ (ὐοπηπιοηϊδίουβ, 0 58Υ ἵπεγθ 15 3} ἢγ- 
Ῥεγυαίοῃ, δηὰ 8 ρϑυθῃιῃοςῖ8. Μδοκη., ἴῃ ἢ15 {Γδπβ]8- 
κίοη, ρίαςεβ (ῃῆς. ψόοσγὰβ 'ῃ {6 Ὠδξυγαὶ ογάοσ, 45 ἑἔοϊϊονε: 
“6 Κηον ιΠ6 ἔδημγ οὐἁὨ ϑιορἤδηδβ, {πὶ ΠῈ 18 {86 
ἄγει ἔτυ! οὗ Αςἢδῖα, δπὰ {πὲ {ἢον να ἀσνοῖοά 
ἐδεῖηβοῖνοβ ἴἰοὸ {Π6 ΠΊΙΠΙΒΙΤΥ οὗ {Π6 5418. 1 ᾿ηΐγοαλι 
νου ἰπογοίογο," ἄο. Βυῖ Π|6 ῥγεβοηῖΐ ογάθσ ΤΔῪ θὲ 
τείδι "θα, ΟΥ̓ 8: ρΡ}Ὺ ΒυρΡΙ γίηρ 8 ραγίϊοϊ δήῖοσ οὔδατε, 
(δι8: “Νον [πίγεαι γοῦ, Ὀτγοίῆσγθη, (ἢδὲὶ [ὉΓ δὲ 
τηυοἢ 85 γα Κηον τῆδλιί (ἢ6 (Δ οὗ διορίβδῃδϑ ἰ5," 
ἅς. ἴῃ οἴδατε τὴν οἰκίαν Σ. ὅτι ἐστι ἴποΓα 15. ἃ σοπ- 
Ἴο ἰαϊοπ [ὉΓ οἴδατε ἜΠ οἰκία Σ. ἐστι. : 

ἢ ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας 6 ἅ4Γ6 ἴο 5Βιθδιά εἰς Χριστὸν, 
ἡ πΡρΙοῖ τ ἤσοπι. 15, 16, ψἜΘΓΟ 866 (δὸς 
ποῖθ. Τῆα 56η86 8 ὈΪΔΙηΥ (ἤο86 “ ἢἤγδβί οοηνογίοά 
ἴο ἴδε ΟΠ ηϑιίδη το] ρσιοῦ." ὅδε Αςἰβ 17, 12. 19, 21. 
δηΐ {16 ποί68, ἃ8 8.30 δοἤἼοθιιβ. [,6χ. 

ἔπ ἐγεδιϊηβ ΟἹ οἴδατε {[πΠ6 (ὐοιητποηΐαίοιβ βοὲ κ ἃ 
ἀϊδιηστίοη Ὀοΐνοθη ἰἢ δηᾶ γιγνώσκετε. Βυῖ (Πϊ5 
Β66Π8 82ὴ {Π ἰοιπάσὰ δηά ργϑοϑγίουβ οὐ οἴ88}. 
Οἰδογβ, ψὶἢ 1655 Ἰυάρσιιοηΐξ, ἰακα τ(ἢ6 ψογάβ 85 ἢοζ- 
(αἰἴῖνθ. Π6 56Π86 15 ὑδ8ῖ ροϊηἰοά ουὔἱ ὑγ ΤΏΘΟΡΆΥ!., 
ΨὮΟ ρΑΓΔρἤΓΑΒΕΒ: “ Υ8 γουγθοῖνοβ ΚΟΥ, δηὰ ἰζογο- 
ἔογθ ἢᾶνε ηοΐ 0 ἰϑάγῃ ἔγοπὶ π|6.᾿" 

156. εἰς διακονίαν τοῖς ἀἰγίοις ἔταξαν ἑαυτούς, “4 {867 
αν ΔΡρὶ!6ἀ (πεοιηβοῖνοβ ἴο, ἀενοῖθα ἐποιηβοῖνοβ ἴο, 
{Π6 πιϊηϊβίθγιησ οὗ ἰΠ6 5δ᾽ηῖ8." [ἢ ἔταξαν ἴῃδτγα ἰς, 
1 αἰ ΠΚ, ἃ ὩΣ ΠΑ γῪ δ] ϑίοη, {Π5 ἔογοθ οὗ ψἘ οΒ ἰς 
ψ6}} ΠΙυϑέγαῖϊοά ὈΥ ΚγρκΚο δσπὰ Ὑειβ., (ῃ6 [Όγογ οὗ 
ΠΟΙ Οὔϑογνοβ: “ [δῖδθϊ ὩΟΟ 1108 οὐ υϑπποά! ἀπιογὶς 
Οἰοία 5. ᾽ πη 6. }ρ5815 10} Χ 856, ΘΔ416 Βροηϊα ποιρϊῃθ 
φαῦσηϊα διΐ ἱπηρο  Θηΐο, διιϑοαρ 5896." Αἰ δὸ ΚΥ εί3., 
ὝΠΟ ΙΔΟΟΠΙΟΔΙΥ ΓΟΙΠΑσΚ5 μἐΐγο. Απά 50 δἰδϑὸ Ἔδεο- 
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ΡὮΥ]. : οὐ παρ' ἄλλων καταστάντες ἀνάγκη, ἀλλ᾽ ἐκου- 
σίως παρ᾽ ἑαυτῶν. Απὰ Αἴ!ειπι. οχρίαῖηβ.: ἀφώρισαν, 
τοῦτον τὸν βίον εἴλοντο. 'Γἢδι [1 15 ἃ Π}}ΠΠΑΤῪ ΤΟ δα ρ ΠΟΥ, 
1ῃ6 Ἔχδιηρίοβ οὗ οείβ. ρῦγονθ. “ΓΠ6 πηοϑδὲ ἀρροβίίθ 
15. Αγγίδῃ Ερίοϊ. 8, ἃ. διατί δ᾽ εἰς ταύτην τὴν χώραν 
ἑαυτὸν κατατέταξεν, ὥστε μάντις εἶναι. δο 4130 1)6- 
γτηοϑίῃ. ἀα. (θΓ8. Ρ. 48. (οἰΐδα΄ ὈΥῪ Κτδι86) οὐδ᾽ ἐφ᾽ 
ἐνὶ τούτων ποποτ᾽ ἑμαυτὸν ἔταξα οὐ καὶ προήχθην, οὐδ᾽ 
ὑπὸ κέρδους οὐδ᾽ ὑπὸ φιλοτιμίας. ΤῊ διακονία 18. ν ΑΓ. 
οὐϑὶγ τηἰογργείθαά.. ΒΥ βοιηθ (88 Νοχϑβί.) 0 15 υηάογ- 
ϑιοοά οὗ (6 τλϊπἰβίγυγ οὗ τΠ6 Οἤιγοῆ. Βιυέ {παῖ 
ἐδηποῖ δ6 ψἢδί 18 πιθληί. Β6Ζὰ (ΙΓ ΠΠοτΘ ῥγοθᾶ- 
ΠῚ} {π|π|8 1 ἢδ5 τοίδγθηοθ ἴο {88 οὔἶοοθβ. δηὰ 
4υ 165 οὐ Ἰθδβοοῦβ. ΟἾΠεΓ5 ὀσχρίδίη 1 οὗ ἌἽδαγν ἰὸ 
Ροοῦ (ΟΠ γιβίίδηβ. Βυΐ {δῖ ἘΠΤΜΕΡΟΥ '8. Ῥ.8 
σομϑίογοα Ὀγ Κυρίζβ 88 ἴοο 6, Ηδ {Π]1}Κ8 (Πδΐ 
11 βρηϊῆος (ἢς οοοβ οὗ δἴδοϊοηαία σᾶγθ, δά Κίηά- 
688 ἰονγαγΓ8 (ἢ6 8β81]ηἴ5ὅ. ΒῪ {Π6 δαΐπές ἢ6 τη66ὲ- 
δίδη 8, πού ἰ(ῃῇ6 (ΟἸ γιϑίίδῃβΒ οὗ (Οογηῖῃ, δυΐ {6 
ϑίΓαηροῦ (τ βιΐδη8, ψ ἢο Ψ γα γοοεϊνθά ὃν δίθρῃδηδβ 
Αἴ Ὠ15 Ποιι86, ἀη (Π6γ6 ΒΟΒΡΙΔΌΙΥ οδηἰογίδιηθα. Αηά 
1ῃ18. ἰ6. σοπῆγηθα Ὁ (8 δηΐϊθης (οπιμθπίδίοσϑ. 
ΤΊμι9 ΤἬὭΘΟΡΥ]. : εἰς τὸ ὑποδέχεσθαι τοὺς πιστοὺς πενή- 
σας καὶ διακονεῖν αὐτοῖς. ΑὩὰ 4180 ὈῪ 1 1πι. δ, 10. 

 ἩΗϑρῦντ. 18, 2. 8 )οἢ. ὅδ. Υεί [1866 ΠΟ ΓϑΆβδοῃ ἴο 6Χ- 
εἰυάα (ῃς Οονίηι δῃ ΟἸἢ γίϑειαηϑ. 448 ἴο ἔπ γθάβοῃ 
σίνεη Υ Κυρῖα, (μας [ῃ6 Αροβι]ῖ6 ψουἹὰ (ἢι18 ἤᾶνα 
νυετςᾺ6ἢ ὑμῖν, Κα 15 ἔνοίουβ. [{ 86θιηβ (ἢδί 4}1] (ἢ 6 
τοι ο 8 οὐ {Π15 ἰηνδὶ δῦ] 6 δι ν ἀσονοῖοά ἰἤοιῃ- 
βοῖνθϑϑ ἴο {Ππ6 τη 1 ϑιθγιηρ' το {{}8 ψδηΐβ δηἀ Ρῥτγοιηοίϊηρ 
δα σοιηΐοτι οὗὨ 411 {π6ὶγ ἔθ ον ΟἸ γιβεῖδηβ, νυ οι ἢογ 
ΒΙΓΔΉΘΘΓΒ ΟΥἹ σΟΙΠΙΓΥΠΊΘΩ. 

16. ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε, ὅζο. ““ΤἼΏΘ ἜΧΠοτ- 
ἰδίϊοη 18, (ῃ4΄ γοὰ (0 γΟῸΓ ρϑγί, 8ἃ8 ἃ ἔείυγη. [ῸΓ 
βιιοῦ αἀδνοίοα Ὀαησνοίθηοθ) 8ῃον σγαϑροοΐ ἴο ἔδλοηι, 
απο ἐο 5μοὴ :" ΜὨΙΟἢ 15. Ρ ΔΙ ΠΥ [Π6 τηθδηϊηρ οὗ τοῖς 
τοιούτοις ; 85 ΝΟΙ. 18. τοὺς τοιούτους. ΕῸΓ ὈΥ τὸμούτοις 
6 Δ} γ οὐὗἨ δίθρηδηδβ ἀπά δμοὴ ἐϊκο πλαϑῖ 6 πῃ- 
ἀοτεϑίροα ; 8458 ἴπΠ6 δηζίϑηξ (οι πηιθηϊδίογβ δηὰ πιοϑί 
τη οἄδσῃ 8416 δργαθά, πα ηοὶ τοῖς οἰγίοις ; 8ἃ8 πιοϑὲ Γ6- 

, 
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οοηΐ Οοιμηπηοηίδίογβ (αἴεγ Κγρίο) πηαϊπέδιη ; Ἡδοὶ 
ψουϊὰ Ὀ6 ΝΟΥ Παγβῇ ; [Ὸγ ὕποτασσ. σαηποέ ἴ)6 Δρρὶ!- 
οδῦϊο ἴο ἔϊα οδοεβ οὗ ποβρί(δ! γῦ δηα Κιπάποβ8. 
Τιουσὴ Κυγρκο τεΐοτϑ ἰο Ερἢεβ. δ, 21. 1 Ῥεῖ. ὅδ, 8. 
ΤΠθ86 ραβϑᾶζαδ, πον ΟΓ, ἃγα Ὠοΐ ἴο {86 ΡυΓροϑβες 
ὨΔΥ, ον 86 δἀἀυςσεὰ Ἵ Οτοί. ἴο ργονθ 1116 ςοῦ- 
ἔγαγγ. Μογθονεγ, {πε ψογι ἕο] σιν, καὶ παντὶ συνερ- 
γοῦντι, ὅτε. ἰογτυ!ὰ {Π18.. ΤῊ τοιούτοις πγιιδῖ, (Π6π, ὑὲ 
τοίογγοά ἰο δμοῖ αδ ἐδο ζωπιϊψ 0, ϑέερλαπαςσ. Α5 ἰοὸ 
1Π6 ὑτοτάσσησθε, ἰἴ 18 Ποΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 ΡὈΓ655 ΟΠ Ιἰς 
86η86. [1 15 Ἔχρ[αϊηρή ὃν Οτοί. γευεγογὶ, ἀοπογεπε εἰ 
οὗδεφμὶμηι ἀθΐεγ γα, “ ἴο ΒΠΟΥ τ 6πὶ 4}} ἄπ γσανϑγοηςο, 
ἀείογοηςθ, δῃὰ γϑβϑρϑοὶ." δὸ ΤὨΘΟΡΏὮγΪ. : οὐ δ χάριν 
καὶ τούτους, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια προαιρουμένους, πάσης 
τιμῆς ἀπολαύειν παρακελεύεται. 

[ι|8, πΠονανογ, ργοῦδοία {πὶ ὑσότασσ. ᾿85 ϑ8όῖηδ 
τοίδγθησα ἰο (ἢ6 ἔταξαν Ἰυ8ῖ Ὀοίοτο, δηὰ ἰ(ἢδὲ ἐδε 
Ἰποίδρἤογ 8 σαγγιθα ἔογνναγά ; α. ἀ. ““γταῦρα γου- 
Βα ῖνθϑ υπέογ, δηά Ἴςο-ορεογαῖθ ἢ (Π6π|, δηα βυςὰ 
116, νὶΖ. Όγ αἰάϊηρ ἴἢδτ ἴῃ {Ποῖγ θαπανοϊρηὶ οἢῆςεβ. 
δο Τδοορἤγ!. (ἔτοῦμ ΟΠ γγϑοβί.) συναντι ῖ 
καὶ ἐν δαπανὴ χρημάτων, καὶ ἐν διακονία σωματικά, καὶ 
γὰρ (88 γ8 Ομιγγϑβοβί.) ἐκείνοις ὁ κόπος ἔσται κούφος, 
ὅταν ἔχωσι ἄχους, καὶ τὰ τῆς εὐεργεσίας εἰς πλείεσας 
διαβήσεται. (δὰ ἃ'οο (ουθη. ΑΙ! 686 Οοα:- 
πμοηϊδίογδ, ἤοψονοσ, ἐποίμαάθ ἴὶ τῇ6 ὑχοτασσ. [δθ 
86η86 εἰς πάντα πείθεσθε. [{ τὴᾶγ Ὀς υπάετείοοί (8ς 
Ν 88 ΒΏΟΝΏ Δ00Υ6) οὗ ἀοίδγθηςε δηὰ γιϑϊἀϊηρ ἴο ἐμεῖς 
δι» ΟΒΕ10η8. 

Υ {Π6 συνέργ. Δηα κοχ. δ6 661 ἴο θ6 τπηϑδηΐ Ἰα θΟΌΓΟΓΙΣ 
οὔα πίρῃοσ ογάθγ, τϊηϊβδίθιβ οἵ [ἢ Οοδρεῖ, Ἔἐβρθοῖδ  !ῦ 
ἴῃ {Π6ῚΓ Ρογοργιηδίϊοηβ, ἃ8 ΤΊ ΟΠ Υ διὰ Τιῖυ5. ὅ6ε 
1 ΤΊ 685. ὅ, 19, δὰ 12. [ἡ συνεργ. ἴῃ6 σὺν τηυμϑὲ ποὶ 
06 ῥγοββθὰ ὕὑροῆη.0. πὸ μνοσγὰ 15 ψε]} τεπάδγθοα ὃγῪ 
αδδοοἰαέε. 

17. Οη διορἤδηδβ, Εογίυπδίυβ, δηὰ Αοδαίσουβ ἰἰ 
[38 ΤῈ ἴο ἡβέρι (ο ἰῆ6 (ὐοιηπιοηἰϊἰδίογδ, 853 ον, 
δηα Μδοκη. Ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέ οὗτοι! ἀνεκλ , 
ΤΠ 86η86 οὗ {Π686 τεμλμεν 15 δ ϑς δα μῇ ᾿πραδεδρθος 
ἢ ρ5 οἡ δοοομηΐ οὗ (Πϊ8 θοϊηρ' 8η ἰάϊοι!ς 4] Ἔχ ργθβϑίοῃ, 
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ΪῺὰ ἔαοϊ, {π6ὸ ψογὰ ὕστερ. 156. ἢο ψ θα ἐουπά ἴῃ (86 
ΟἸΙαββῖοδὶ ψεογ8; δα 866η18 ἰο ἢᾶνθ θθθῆ ΟἿΪγ 8ῃ 
ἨεΙ]δηϊβιῖςαὶ οηθ; ἴον 11 οσουτβ οἴθη ἴῃ τμᾷ6 δερί. 
ΟἸὨγγϑί. δηὰ 4}} {6 δηξίθηΐς (ὐοπηπιθηϊδίοιβ Ἔχρί δίῃ : 
ἀντι πάντων ἦλθον; α. ἃ. “ΠΟΥ πᾶν ἔδκϑη {18 
Ἰοηρ' ἸουΓΏΘΥ, ἴο δαὶ 88 γοιιῖ γοργαϑθηΐαίνο." Βαυΐ 
{Π|18 866Π|8 ἴοο ᾶσβῆ. Μίδοκηῃ. γϑηάογα: “ΠΟΥ Παν6 
ΒΌΡΡΙΙοα νυ ῆδί νγὰ8 νδηςηρ; ἰῃ γουῦτ Ἰοἰίοσ,᾽" νἱΖ. (δ 8 
Οτοί.) ““ ΒΥ ̓ ῃξοσπιηηρ πιὸ οὔ γοιν ἀϊδβογάθγβ" Βυΐ 
{18 τῇς Αροβί]ϊθ οομέά ἢοΐ τιϑᾶῆ. 1 ργϑίδγ, ψ ἢ 
ΒεΖζα, Ἐοβθηπι., ϑοθίθυϑ., δηα .}48ρ18, ἴο ταηογ: 
“(86 Υ ἤάνο βυρρ θὰ γουγ δυβθηςα,᾽" 1. 6. ““ ΞΒυρρ]16ἀ 
{Π6. ἀφῇς! ΠΟΥ οσοαβιοηθα ὈΥ γοὺγ δΌβϑθῃοθ (88 ἴῃ 
ῬΏΠΙΡ. 2, 80.) :᾽ οσ, (ἴο υδ6 {π6 Ψψογάβ οὗ Ποάάτ. ἴῃ 
ἢ18. ῬδΓαρἢγαβ6) “σάν 1ὴ6 ὉΥ 1πεῖγ σοήνογβα δηά 
ἐγ ηαΪγ οὔ 658 {παι σοηβοϊδείοη ψῃϊοἢ 1 πιρἢϊ 7υ5}}γ 
δανα Ἔχρεοίθα ἔτγοιῃ γου 8}], ῃἢδὰ 1 βη]ογϑά δὴ ὀρροῦ- 
[ὈΠΗῪ οὗ σοηνογϑίηρ ψ ἢ γοι. ΤὨΪΒ τηοάς οἵ 1η- 
[ογρσοίδι ἢ 18 αἷβο δ ορίβα ὈγῪ Μεοηοεοΐ., ΕΓ 681), 
Ναῖδῦ., δῃά Εϑι., δηἀ 18 ραγῆαρβ ψῇῆδὺ 16 δηιθηΐ 
(ὐομμτηρηίδίογβ δά ἴῃ νον. Απηά ᾿ξ 866 1}8 σογγθο Ὁ 
ἴο Ταργοβθηΐ [ῃ6 β6ῆ86 οὗ (ἢ8 1ἀϊοίςαὶ ΘΧΡΓΘββΊοη, 
ν ἢςἢ ΒΡ. Ῥεδᾶγοα δπὰ Μγ. δ᾽]αἀβ ἰηνοῖνα ἢ ἰθηΐοϊά 
οὐβουγιν Ὀγ ἀν κααγαὰ δἰἰθιηρίβ ἴο οχρ[δίη 1. Αἶογ 
Πουηάδοτγίηρσ [ἢ (ῃ6 τηυὰἀ ἴογ βοῆα {ππ|6, Μτ. δΙδαθ 
σοι 465 ν τἢ σοΠ]Θοίγηρ (1 ἃ ΠΠΔΏΠΕΙ ὈΠΨΟΓ(ΉΥ 
οὗ Πὶ8 υϑυ4] ροοά 8656) ἰῆδι 1ἢ6 τηρδηϊηρ οὗ {Π6 
56,6 Πο06᾽ πηὶρσῃί Ὀ6 ἐγ ρμνροδοῖν Ἰπαάοβηϊξα, 5 (8 
ΕΟΡΕΥ ΝΕ ἃ ΤἸΏΟΓΕ ἀ6]]σᾶῖθ σΘΏΒΕΓΘ. 

18. ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Τα 
5686 Οἱ {688 ΨΟΓΩΒ 15 5 ΓΔΏΡΟΙΥ ΠηἸδιιηἀογβίοοα ὈΥ 
τηοϑί οὗ (ἢ6 τπιοάσδγη Οὐοιηϊμηοηπίδίοιβ.Ό. ὅθε οσάχγ,., 
Μδοίη., ποβθηι.. δηὰ Κραυβθ, ψῇοβα δχρδηδίοηβ 
δ΄6 ΟΧΙΓΘΘΙΥ ἤὨδγβἢ, πὰ ΤᾺ ΙΒΟΓΔΌΪ {τρ]4, {Πουρσῇ 
8411 ἰουπάρι οἡ Οτοῖ. δηὰ οἵπογ δαῦν ποάδγηῃ (οια- 
τηθηϊδίοβ. Τἢδ ΟΠΪΥ. οη6 ΨῇοΟ [88 (5.100 Ἐν βθθη 
Π6 βοορα οὔτμῃε ψογὰβ 15 (Ὁ γγβοβί.. νῇῆο θνι θην 
ΤΟΑΓΒ {Π6πΔῈ 8ἃ8 δχρ δηδίοσυ οὗ {πῸ ργθοθάϊηρ : τὸ 
ὑμων ὑστέρημα ἀνεπλήρωσαν.υ 80 ὟΟὔὐειπηδη. δ86. 

ΝΟ, ΥΙ. 8.Ἂ 
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ἐδίδαξεν ὅτι εἰς ἐκείνων ὄφελος συνέτεινε τὸ ἀναπαυσθῆν 
τὴν ψυχὴν τοῦ Παύλου, ἀναπαύσαντες γὰρ τὸ ἐμὸν πνόμα 
φησι, τὸ ὑμῶν ἀνέκαυσαν, τουτέστιν τὸν διδάσκαλον 
ἀναπαύσαντες, ὑμᾶς τοὺς μαθητάς μου ἀνέκαυσαν. Από 
80 ΠΕΡῚ Υ] ἕξις δηὰ ΤΊγθη. ΤΊ 5 υβ6 οὗ ἀναχαύειν 
5 αυἱῖς Ηδοθταῖς, δηὰ ρογῇαρβ {(Π6 5656 οὗ {86 νογὰϑ 
ΤὭΏΔΥ Ὧδ δΠΊΡΙΥ [Π18: “Βγ [ἢ }8 Βυρρὶ γ᾽ Ἔν αῦ- 
δ6η06, {ΠΥ ἤᾶνα Ὀεποῆιθὰ 0.8 ὑοίῃ.᾽" ἘἘοσ Ραυ 
ιαϊηοα ἰηΐογιηδίοη οὗ ἴῃς βίδίβ οὗ {{ππ|9ϑ6 δυβϑθηΐϊ, δὰ 
ον ραϊησά ἴῃ (Π 6 σουπβοὶ αῇογάθα ἰο (᾿δ πὸ ὈΥῪ {ΠπῸ 
Αροϑβῖ!6. 
Τῆς Αροβί!ε ἐμογοίογα δ 8: ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς 

τοιούτους. Νοῦν ἈΥ̓͂ τοιούτους 15 πηρϑδηΐϊ ἐΐοδε, απαᾶ «ποὶ 
α4 ἐλοξέ, 88 τοῖς τοιούτοις αἱ νοῖ. 16. ᾿Επιγεν. 158. ἤδγα 
βοή ἴῃ 8 86η86 ΑΓ ΪΥ Ηρρτγαῖς, ἀογινεά ἔγουι »Ὺ 
[0 ἐουε ἃπὰ γενθγθῆςθ. ὅο ΤΒΘΟΡ ΝΥ]. ἐκ τιμῇ αὐτούς 
ἔχετε. 
Δ 10. ἀσπάξονται, ἕο. ΗδΓγε ΟΠ γγβ. ὈΘδυ ΠΔΠῪ τοὸ- 
τ ΔΓ : συνάγει καὶ σὐγκολλᾶ τὰ μέλη διὰ τοῦ ἀσπασμοῦ. 
Απάὰ 450 ΤΠιεοάοτοῖ: ᾿Εξδήλασε τὴν διάστασιν, καὶ διὰ 
τοῦ ἀγίου φιλήματος ἀλλήλους συνέδησεν. ἜΘ 96Π36 
οὗ ιῃ6 ψογά8 ἀσπάξονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, 15. ποξ (85 
Μδοςκη. ἱηίογριοῖβ) “πον 8} γοὺυ ἢ] [6] Ποῖ ν," θυ, 
“(Π6Ὺ υϑῇ δηα ῥργαΥ {παῖ 41} (γι βίδη Ὁ] βϑιρβ τηδγ 
6 νουςῇβαίρα ἴο γου." Οη ᾿Ασία 866 δοἢ]θι8. [,6χ., 
δηα οὐ Ααιυῖα δηα Ῥχγίβο:], 866 Ῥαϊου, Ηοσ., Ῥδυὶ, 
δηᾶ [6 ποῖα οη Εοπι. 16, 8. 

19. σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησία. [1{ 18 δίγαηρε 
τΠδὲ πιοβὶ ηοάσγῃ (οπηηθδηίδίοτβ, 85 Ἠδηημ., ΕΓαβ1)., 
ΒεΖα, ἔϑι., Μεβηοοΐ., Οτοῖ., Πϑοάάν., δηὰ ὙΨΈΣΡΥ, 
δηἋ, οὐ 1π6 γθβοθηΐ οὔϑϑ, Κγύδυι86 βῃουϊ ἃ δχρίδὶπ [5 
οὗἨ “4}} (Π6 ΟΠ τγβιίδη8 ἰὴ {ποῦ ἔβην. Οτοῖ,, 
{ΠῚ ΚΕ 1ἴ ΠΊΔΥ 5 ΠΥ, “ 8 ἴδ σΟη βίη Μ80]] 
οὗ Ο γι ϑείδη σοηνογίβ,᾽" 48 (ἢ 6 7411 6 γ᾽ Β ἤοι56, Αςίβ 10, 
81 ὅς 89. δηά {τὶ οὗ Ογίβϑρυϑ, 18, 8. ““Π δ 1 γγαᾶϑ 
οἰμογνν 186 (8βᾶγ8 Ἦ ΠΡ Υ.) δῃὰ (6 ἔτ Ὑ ογα ποῖ θη- 
τσοὶ σοηνοτγίοα, (ἢ ΑΡοβίϊα 4116 Γ8 ἢ18 βῖυ]6, βρϑᾶκ- 
ἱηρ οἵ “ 1Π6η1 οὗ {Π6΄ Πουβ6}ο]ά,᾽ οί. 10, 10 ἂς 11]. 
ΡΙΗΪ, 4, 94. ογ “(ἢο86 {Π8ὶ ἃγὸ ἢ τΠπ6 πη}, οι. 16, 



1 ΟΘΟΚΙΝΤΗΙΑΝ8. ΟΗΑΡ. ΧΥΙ- γδδ 

14 ἃ 16. Βυι [Π|8 πιοάδ οὗ ΣπϊοΓργοίδι οι 18 πηΔηϊ-: 
ἔδϑιν μδιβῇ δηά ᾿ργοῦραθῖίθ. Αηὰ 1 18 ηυἱΐς ρτΓᾶ- 
ἰυϊουϑ ἰο 84 (48 ἀο68 Π)ο44τ.) ““ ἴον γου Κον (ἢοῖν 
ΤΆΤΑΙΥ 15 ΠΔΡΡΥ ἴῃ ἃ ἰαγρβα πιυπιῦον οὗ (γί βιίϊδη σοη- 
νογίβ. ΕᾺΓ ΙὩΏΟΓΘ Παίῃγαὶ 18 {πὸ 8686 δϑϑίρῃδα Ὦγ 
ΟἸὨΒγγϑβοβί. 8δη6 4}} (ῃ6 ατϑοκ (ὐοιητηθηίδίογβ, δη4, οὗ 
1[λ6 τηοάοτῃ5, Μράο, Ὑ ε115, Βρ. Ῥδβᾶγοθ, δ1446, διά 
«δϑΡ15, πδιηοὶγ, “16 οοηρφγοραίίοη πα ψγα8 δορὺϑ- 
ἰσπμθὰ ἴο πηθοΐ, ἴου ἀϊνίηθ ψογϑῃῖρ, δἱ {Π6ὲγ Ποιι86." 
Απά (ἢ18 β8θῆϑθ ἢδ8 [6 δᾶάνδηίαρε οὗ ἑποίμαϊη ἐΐδ 
οἶδεν. 1 ηδρθα ποί, ἤοίονοσ, ϑηΐαγρο οὐ {18 8ῦ- 
͵6ςεῖ, Βανίηρ (ΠΥ ἰγθαϊθα οὐ ἴἃ ἂαἱ ομι. 16, ὅ. (ο 
ὙΌΙΘΩΙ νοι {Π6 ΓΟΔΑ͂ΘΣ, 

20. ἀσπάξονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες, 1ἰ 18 οὔ- 
βοίγνοὰ γ Μδοκη., {παΐ, ““ 85 ἴῃ 118 ράββαρθ, 2Ὺθ ὃγε- 
ἐΐγϑη ᾶτ6 ἀἰδιϊηριβηθα ἔγουῃ ἐῤθ ον οὗ, οἵὐ σοτημηοη 
ΘΟΡΪΘ6, ἰξ 18 ργοῦδῦ!ϊα (6 Αροβί]β πηϑδηΐ 818 [6] ον 

ἈτΆτσαα ἴῃ (π6 Οο8ρε]." Βαϊ ποίηρ σαη 6 ΖΟΓΘ. 
ἀρδυτά δηά 1-ουηοα. Τῇ ορροβι(οη Βοίψθεη αἱ 
ἐλ ὑγοίλγοη πὰ {186 οοπρσγεπαξίοη ΜὨϊοἢ πιοί δὲ {Π6 
Ποιιβε οὗἩ Ααυμδ δηα Ρυ1501}}8, ἴυγη8 ὉΡοὴ ἃ ροϊπῃὲ 
γΟἢ 1 μάνα Ἔσχρ]διποά αἱ ἔοι. 16, ὅ., παπηοῖν, (αι 
85 [6 (γι βι δ ἢ5 ργορΌΥ Πδα γϑίὲ Ὧο ἰαγρα οἠμωγοΐ 
ἴον ρσθῆθγαὶ ἈΒΒΟΠΊΡΙΥ, ΤῊ ΨΟΓΡΠΙρΡΘα κατ᾽ οἶκον, ἴῃ 
Ρεῖναίθ ἤου868, ἰο ψὮϊο ἢ [ΏΘΓΘ 18 8η 8]]} βίο ἴῃ Αοίβ 
41, ὼ0. [Ιὐριίοοί τϊηκ5 ἐμαὶ {Πποῖν ἢοιι86 ψ88 ἃ 
Βοῖ Μιάγαβοι, οὔ βοῆοοὶ ἴον. Ἀδθ]ηΐο] ἀϊπραιᾶ. 
τἰἰοῆ. Βαϊ {πογα βθθηι8 {Π{|6 Του πἀδίίοη ἔον {Π6 ορῖ- 
πίοη, ἡ Ὠϊοῖ ἴ6 Π|κ6 βοιὴθ οἴπογβ οὗ {παὶ (ὐοπμηοηία- 
ἴοΓ, [00 ΒΥροίμθεῖο 8] δΔηα νἱβίοΠΔΓΥ, 

20. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 866 1ἢ8 
ποίβ οη οῃ. 16,17]06. Ηδρτο Κταῦβα ΔρΡροΒβιίοΙΥ οἰίθϑ 
Ζυβείη ΑΡ. 1, 85. ἀλλήλους φιλήματι ἀσπαδϑόμεθα παυ-. 
σάμενοι τῶν εὔχων. Οὐοπδάϊίεϊ, Αροϑί. ᾧ, 57. εἶτα καὶ 
ἀσπαξέσθωσαν ἀλλήλους οἱ ἄνδρες, καὶ ἀλλήλους αἱ γυ- 
γαῖκες, τὸ ἐν κυρίῳ φίλημα---καὶ μετὰ τοῦτο προσευχέσθω 
ὁ διάκονος ὑπὲρ τῆς ἐκκλησίας ἀτάφης. Μετὰ δὲ ταῦτα 
γινέσθω ἡ θυσία, ἐστῶτος παντὸς τοῦ λάου. Βγ {δε γι 
15 (1 1π1ηΚ) τηϑδηΐ βοῇ 88 θθοοιηθίί ΟΠ γί βεῖδπβ, 1. θὲ 

8οῷ 



δ6 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΩ, ΟΒΠΑΡ. ΧΥ. 

Ὀοιὶδ οἰῆσογα δῃὰ ἀδοόγουβ. ὅ0 ΒοΖζα δηὰ )οδάζ. 
Ψογεῖ. Ἔσρ δἷῃϑ 1ὑ ““" (ἢ Κ[88 υδυδὶ] διηοηρ' (ἢ γι βει8π5." 
Βυϊ {}58 νουϊὰ τοαυΐϊγο ἴΠ6 ϑγίοϊθ.Ό 1 τᾶν ὕ6 Γο- 
δγγοὰ ἰο {Π6 ζεῆθγαὶ Οτθηίαὶ, δὰ ἐβρθοδ}ν «6 8ἢ 
ὁυδίοιμ, ψ Ὠοῖ δοἢοοίίς. (Π8 ΠυϑίγΓαῖθβ : ““ Οδει:- 
Ἰδηὰϊ σἰϊὰ8 δρυκὶ δοίίᾳυοβ Φυάξοβ ἴδπὶ ρμογνωραίυς 
οζγδαί, υἱ δὰ αυοι ἀἸδηδη) 41105 58 υἱδηἀϊ ἢϊ πα πη: δἴθι 
τοίειτοίυσ ΕΧορΪα 1πΠ βδογβ υδίᾳφῃα βυπὲ οὔνϊΔ. 
Ῥηιμΐ νοσοὸ ΟΠ γι βείβηὶ, φυοία 5 οοθίαβ ᾿ρβογαπι ἀ1550ἷ- 
νογοίαγ, οδουΐϊο δαπιοῖ ἰμνίοθηι οχοϊρίουδηξ, αυε ἴ65- 
ΒΟΙᾺ ογὰΐ σοῃοογαϊΐϊε οἱ οὔδγι δι 8. Απά, ἔογ {5 
ΤΟΆΔΟΏ, ἰΐ 88 ΨΘΓΥ ὈΓΟΡΘΓΙΥ δη]οϊηοα Ὀγ [ἢ ΑΡοϑιε. 
Αηά, 458 Οτοῖ. οὔϑογνθβ, “" τεοϊὰ οβδου]υπὶ ρά4ς18 [15 
ἐπηρογδίαᾳι 1ἢ ρϑγίοι ὁ ογϑηΐ Π6 ρεῦ Βο βιηδίβ δΌΓΡΙ- 
τοητυγ. "ἢ 

ΟὨγγδβοβί. οὔἶδσβ 1886 ἔο] ον ίηρ Ἔχοοϊϊαπὲ 1}1ἴγα- 
ιἰοηδ: Σφόδρα διεστήκεσαν ἀλλήλων τώ λέγειν, Ἔ γὼ 
μὲν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Απολλὼ, ἐγὼ δὲ Κηφά, ἐγαὴ δὲ 
Χριστοῦ" τῶ, Τὸν μὲν πεινᾷν, τὸν δὲ μεθύειν τῷ, μάχας 
πὶ φολαύείος καὶ κρίματα ἔχειν' καὶ ἀπὸ τῶν χαρισμά- 
τῶν πολὺς ὁ φθόνος ἦν, πολλὴ ὑπερηφανία. 

4], ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμὴ χειρὶ Παύλουκς Ἐλοβοητι. 
(ἔοι ϑοδμοείίρ.) τὶ αἰ] ΤΟΙ ΔΓΚΒ, [Πα {Π6Γ6 15 ἤογὰ 
84 6}}}0818: δῃὰ ἢθ ἰδγ8 ἀόνῃ {πα [Ὁ] ον Ἰρ 85 ἰδ6 
86η86 : ““ Βαβίδί 88] υΐδί!ο ἃ π|6, 485 οϑβϑὶ δά ἀβοσιρί ἃ 
26 ἴρ80, ῥγοργιᾶ τηϑηι." Ης δαάβ, {Πδὲ γα πιᾶγ 
δΡΡοΘα παῖ 8 γι Ὁ δὶ] σἱτἢ ᾿ἷ8 ονη 
απ, ἰπουρῇ Π6 πδα ἀϊέαέεα {Π6 τεβὲ ἴο βοιηδ βογίδαο. 
Κτδιυβϑ6 οὔϑογνθϑ, (ἢ 6 Αροβίὶθ ννδ8 δοουδιοτηρὰ ἰο ἐϊς- 
(δίο ἸοιεΓ8, δηὰ αἱ (6 οῃὰ δ4ἃ 4 βοηΐθηοα τυ ἢ 9 
ὁνῇ ᾿ἰδηά, ἐδαῖ ἤοτο ταἰσῶς 6 ἢο γτοοῖῃ ἔον ἔγαιυά. 
Απά ἢα τοΐδιβ ἰο ἔομι. 106, 43. (4]. 6, 11. 4Φ Ἴ658. 
8,17. ῬΏΙ6πι. 19. 

ΟΥ̓ τῆ δθη86 ἤδίθ οὗ χειρ. Ῥείβ. Δάἀπ!ςο8 8ὴ Θχϑῃι- 
γνἱό ἔτουι Ηγρογὶἀ. 8ρ. ΡΟ Πυσ, ᾧ, 169. οὔτε τὴν ἑαυτεῦ 
χεῖρα δυνατὸν ἀρνήσασθαι. Απὰ 80 {ἢ 1, αἰΐῃ πεαπειδ ἰ5 
Ρογροίυ δ! υδοὰ.. ὙΠ} (Π6 σοπϑίγυσίοη ἐμῇ χειρὶ 
"Παύλου, ν΄ εῖίϑ. σοιραγθβ ῬΠΠΟ, Ρ. δδφ, 14. ἐμόν ἐστι 
ποῦ Μάκρωνος ἔργον Γάϊος. 



1 ΘΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5, ΟΒΑΡ, ΧΥ. γδ7 

“Ὁ Φῳ, εἴ τις οὐ φίλει τὸν Καὶ. Ἰ. Χ, ὙΠΕορΡὮγΥ. (τοῦ 
ὈΒτγβοβί.) Ψ6}} δηηοίδίθβ {πι18.:. τῴ ἑνὶ τούτω λόγῳ 
πάντας ἐφόβησε, τοὺς πόρνους, τοὺς διχονοοῦντας, τοὺς τὰ 
εἰδωλόθυτα ἐσθίοντας, τοὺς τῇ ἀναστάσει ἀπιστοῦντας, καὶ 
τάντας ἀπλῶς τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς ἔξω τῆς αὐτοῦ διδασκα- 
λίας και παραδόσεως διάγοντας. ΣᾺ 

. Οκ ἀνάθεμα 866 ἴπ6 ποία οἡ 12, 8. δῃα δα 1ἢ 
ἴοο. Μδςοκη. ορβεγνεβ, [πὲ ψ ἢ (ἢ6 νογάβ 4παἐδεπια 
Μαγαη-αέδα τῃ6 768 Ὀορϑῇ {Π6]Γ σγδαξεγ" ΘΧΟΟΠῚ- 
πληϊοδίίοη, ΨΏΘΓΘΌΥ ΤΏΘΥ ἢοΐ ΟὨΪΥ ΘΧΟΙἀΘ6Ω 5]ΠΠ6Γ8 ΄ 
ἔγοπι (Π6ἱν βοοιθίυ, Ὀυ. ἀδ6᾽ νογοα Πα ὑΡ ἴο {π6 ἀϊ- 
νίηθ Οἤογθηι, ΟΓ μηδ ριηδ, 1. 6. οἴογηδὶ ρογαϊίοη. 

Φῷ, μαρὰν ἀθά 18 ἃ δγτ, ΟΠ Δ] 66 Ἔδχργθϑϑίοῃ. 1 15 ἴη- 
ἰοτργοίθα ὃν ΟὨγγϑβοβί. δηά {πε ατϑοῖ (οι δηϊδίοτβ, 
Δηα Ψογοιηθ, ὁ κύριος ἦλθες Βυϊ (ἢῃ6 Ὀ6βϑι τηοάθσῃ 
(οπηπιοηίδίοσβ δῖα ἃρτθοά {παὶ 1{ β:5η1ῆ68, ““ (Π6 
Τιοτὰ σοιῃοίἢ,᾽ 1. 6. 5 ἴο οοιηθ, εοὐΐέ σοπιθ, ν1Ζ. “Ἅ ἴο 
(ΔΚ νθβηρϑδησθ οἡ ἴοβα ψῆὴ0 ΚΟΥ ποῖ Οοά, δπά 
ΟΌΘΥ ποῦ [Π6 ο8ρ6]." Αηά {Π18 Β6η86 18 ΠΕΙῸ [ΔΓ 
ΠΊΟΓΘ Δρροβίίθ. Βοβθηῆμῃῃ). οὔϑβεσνϑ {πδΐ 1 {6 24 
ἘΡΙ8116 οὗ (Ἰδιμθη8. ἰ{ 18 ΟΧρ]αηθα {Π05 : “Ηξδο, αὶ 
ΠΟη ουβίοσ!ογι, 8ι{ Απδίμοηα τϑ4τ16 84 δάνοῃίζι 
ΠοιἸηϊ.᾿᾽ 

28, ἡ χάρις τοῦ Κὶ. Ἱ. Χ. μεθ᾽ ὑμῶν. Τὶ 15 ψ6}] οὔ- 
Βούνϑα ὃγ “ΓΒΘΟΡΏΥΪ. : Τοῦτο διδασκάλου, τὸ μή μόνον 
παραινεῖν, ἀλλὰ καὶ εὔχεσθαι, καὶ διπλῆ στηριξειν, τῆτε 
διδασκαλίᾳ, καὶ τῇ τῆς ἄνωθεν βοηθείας διὰ τῶν εὐχῶν 
ἐπιχορηγίᾳς Ἐοβοημι. Θχραΐηβ ἰἢ8: ““ Εἔρο ῥγορίογ 
ΟὨυϊϑίμμ νοβ ΟΠΊ65 βιησογὲ ΑΠ]Προ." 

᾿ Ω4, ἡ ἀγάτη--- Ἰησοῦ. Ο,τοῖ. δηὰ Βοβοηπ). ἔγοια 
ΟΠεγβοβί. δὰ ΤΒΘΟΡὮΥ].) τοῖα : ““ σαί 8πι]- 
οἰτἴς ἀἰ88ο]νὶ 1Ἰηΐογνδ 18 Ιοοσοσαμ!. Ηος πρραΐ δρυά ΄ 
86 ἤδγὶ. 86 δΔῃϊΠ|0 1058]8 6586 ργεβθηΐαπὶ; ΓΘ8 ΘΟΓΙΠῚ 
οὐυγᾶγο.᾽ Κύϑδιιβθ, Βούονοσ, γϑιηδυκβ, (πδ΄ 11 γγ8 πῇ- 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἔογ {Π6 ΑΡροϑ[6 ἴο 840 (ἢ}18 ; οσ [Π6 ΘΧρΓα5- 
80 ἡ ἀγάπη---ὐμῶν 5668 ἴο ἤανα οΥὔρίπαίθα [ἢ {116 

- 

4 

αἴ Τὰ ἰδ στ ὨΓΥ τεπιαγκοὰ Ὁγ Ὦγ. Ονγεη, τὶ Υ ἴουο {Π6 [οτὰ 
εϑιι5 ΟΠγδὲ 15 τηρδηΐ οὐδ Ὠἰπῃ; διά (μαΐ (118 158 αἰγεοῖθ ποῖ ἴο 
δεν, θαῖ ἰο (γἰδιἰΔ 58. - 



γὅ8 1 δοδιντειανᾷ, ΠΗΑΡ. ΧΥῚ!. 

τοοοϊηρ ἑογαγοΐα ἡ χαοίρις τοῦ κυρίου Ἐ. Χ. μεθ᾽ ὑμῶν 
"πε ταν μύας μ᾿ κοητὰ ὑμῶν ΒΠΩΡΙΥ͂ ἀρίοιε 
“ΒΟΥ υοῖε σοπρίεοίον 5 τὴν βειρεθ 

“ Ἴμα8β (οὔδογνοβ Με. δία 6) (8 ρόδα δϑϑατεὶ 
6 Οὐογιμιπίδηα, (ἰδέ, πον δι δηδίηρ (86 τρλίονο- 
Ἰοῆςα οὗ Ὥϑην οὗ ἰδθηι ἰονψεαγάς δῖα, ἢ οοϑβρά τοὶ ἴ0 
ἰονο ἰπθῖα εἰ, διὰ (δαί 8 τοργοοῖβ ΔΟιΌΔΕΥ ρτο- 
οϑοάοά ἤτοι δὴ δωοοϊίοηδίαε οουσοτη ἔογ ἐἤοιῖς πεὶ- 
ίαγο."" 

ἘΜ) ΟΣ ΥΟἹ, ΥἹ. 

Ψ. Β. Νὶοδοῖν, 46, Ῥαιίδιοθος ϑέζοεε. 



. ΨΌΚΒΚΒΕ ΙΝ ὈΙΨΝΙΝΙΤΥ, 

ῬυΒΙΙΒΗΕΏῺ ΒΥ͂ Ὁ. δηά 2. ἈΙΝΙΝΩΤΟΝ. 

1. ΤΗΕ ΟἿὉ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, δυγδηρθὰ οὐ ἴῆς αϑὶβ οὗ λρε- 
ἔσοι᾽ α ΟἸγοηίςοϊς, ἰη Ηἰδιοτίοαὶ δπὰ Οδγομβοϊορίοδὶ Ογάθν, ἰη βυοὴ 
ΣΩΔΠΠΘΥ {πδί (ἢ6 ΒΟΟΚΒ, Ομιαρίεγβ, Ρβαϊιηβ, Ῥχγορθμιδοίεβ, ὅδ. σωδυ ὃ6 
Σοδα 88 ὁη6 οοηποοίερα Ηἰβίογῃ, ἰῃ {Π6 νὉΎῪ ννογιὶβ οὔ {6 Αὐἰῃοσ!ζοὰ 
Τναπϑαϊίου. Τὸ ἴπε δῦονε δὲ δ ἀδὰ ϑῖίχ [πᾶοχοϑ. Βγ ἴη6 εν, 
Ὅξοκοε Του ΝβΈνυ, Μ.Α. Ῥυιοδοηάδυῃυ οὗ Ῥυγῆδιω, δπαὰ ΨΊοδσ ο 
Νυτγίδ ΑἸ!ογίοπ.-- "ὦ Νὸν Ἑαϊίίοη, τνῖτ ΜΑΡρῖπαὶ Ἀδίδγεποςβ, ἴῃ ὦ 
ἴαγρε νο] υπ168, ὅνο. ρῥγίοα 9. ἴῃ Ὀοδιάδβ. 

ῷ, ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, υροῦ {ἶ βαθδ μίαη.--Νεν Ηὰϊ- 
τίοη, ὑγίηϊοα υϑ ον νυν ἴα δῦονθΌ ΒΥ τς ϑαῦῦθ, [1ἢ ᾧ ἰαῖχε 
νοΪυη68, Βνο. 

8. ΤΗΕ ΒΟΟΚ οἵ ΌὌΟΜΜΟΝ ΡΈΕΑΥΕΕ, νι ΝΟΤΕΘ Εχρϊα- 
Ὠδίοσυ, Ῥγαδοίίοδὶ, δῃὰ Ηἰβίογίσαὶ, ἔγοῃι ἀρρτονοὰ Ἡίεγα οὗ ἰἢς 
Οδυγοὺ οὗ Επρ]δηά, δεἰθοίθα δηὰ διγδῃρθὰ. ΒΒ. (π6 Εἴρδι ἤων. 
ἈΙΟΗΑΕ ΜΑΝΥ, Ἰογὰ Βίθπορ οὗ ον δὰ Ὁοηθοσ. ἴη 1 ἰδασχζδ 
νΟΪυπ)6, 410. ῥχίοθ 16. 164. ὈοδΙιθ, Οὐ ΟὨ γογαὶ ρδϑροῖ, 8έ. 122. 

4. 'Γα δας ον, νι Νοῖοβ, βοεϊθοίθα ἔγου τῆς 4ἴ1ο ΕΟαϊΠοη. 
ΒΥ 1Π6 ϑαπι|6. [Ι͂ἢ 2 νοϊυπιεβ, ϑνο. ρῥγίος 1 ἐ. 45, ἰῃ Ὀοσγάβθ, οὐ οὐ 
ΤΟΥΔῚ ἈΒΡΘΓ, 1}, 165. 

5. ἸΝΘΤΕΆΌΟΤΙΟΝΒ ἴὰ ΕΑΌΙ͂ΝΟ (πὸ ΠΠΤΌΒΟΥ οὗὨ (᾿ς ΟνΝ]- 
ΤΕ. ΟΗὔΆΚΌΟΗ οὗ ΕΝΟΙΔΑΝῸ δὰ ἹΒΕΙΑΝΌ; οἰδγεὰ ἴο {8 
δί(οπίίοη οὗ [6 γοιηροῦ ΟἸεγγ, ἀπὰ (βδηάϊἀαίεβ ἴῸΣ ΗΟΪΥ Ογάρτ : 
ὙΠ δὴ Αρρεπαϊχ οἡ Ῥγοηῃυποίδιίοη, δα ἃ ϑεϊεοίίΐοη οὗ ϑεγὶ ρμίυγα 
ῬΓΟΡΕΙ Νβιη68, τηοϑὲ [8 ]6 ἴο θ6 νΔΊΙΟΙ ΒΥ ργοπουποθὶ, Βν πὸ ον, 
ὅοημ κνευ5ν ονετυ, Μ. Α, Βοδάϊηρ Ομαρ]αίη οὗ ΗἿ8 Μα)οεῖγ' 9 
Ὁμδρεὶ ἔογαὶ, ὙΥ πἰῖε8}}; Ὑίοαν οὗ ΗοΙ Πηρίοη, ϑυβθοχ ; δπὰ ἴοσγ- 
ΤΌΘΣΙΥ Βε ον οὗ ΡοΡγοΚε Ηδ]], σδυιδεῖάσε. (Ὠοαϊοαιοά, ὉΥ ρΡεῖ- 
μαϊβδίομη, ἴο (6 [ογὰ Βίδῃορ οὗ ζϑηάοη.) ὅ8νο. 99. ΣΕ 

6. ΑΝΝΟΤΑΤΊΟΝΘΞΘ, ΕΟΟΙ,ἘΘΙΑΘΤΙΟΑΙ, δὰ ὈΕΥΝΟΤΙΟΝΑΙ͂,, 
ἰηϊοηἀοὰ ἰὸ ἐἰἸυβίγαῖα ἰπ6 ΤΙΤΟΚΒΟΥ͂, δὰ τὰς ΤΗΙΒΊΥ.ΝΙΝΝ 
ΑἘἈΤΙΓ.ΕΒ οἵ τ ὈΝΙΤΕΡ ΓΗὙΥΒΟΗ͂ οὗ ΕΝΟΓΑΝΌ κδηὰ 18Ὲ- 
ΤΑΝΏὨ ; νήτ δη ΗἸΙΘΤΟΒΙΟΑΙ, ΓΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. ΒΥ Τῆομὰβ 
Ηλλτοοῦ, ἢ.ἢ. Ε.5.Α. 5141] θνο. 6“. θα. 

γ. Α ΘΙΘΘΕΚΤΑΤΙΟΝ οὐ ἔπ ΒΕΥΕΝΤΥ ΕΕΚΒ οὐ ΒΑΝΙΕΙ͂, 
(ἢ ΡΗΕΟΡΗΕΤ. Βγ (ἰε δον. θην στον κυ, Ὦ. ἢ. Βοοίον οὗ ΑἹ- 
ἀϊηρῆδῃηι, ΘΠ ΘΒ 1 6.. 8νο. 1 ὅ4. . 

8.4 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒῪΥ οἡ {δε ΥΙΒΙ͂ΟΝ οὗ ΖΕΓΟΗΑΞΙΑΗ (με 
ῬΕΟΡΗΕΤ'; νἱἢ ἃ οογγεοϊοά Τιϑηβίδίίοη ἀπά (γι ἰοαὶ Νοῖθθ. ΒῪ 
ἴῃ. βαπη6 Αὐΐδποῦ. 8νο. 145. ᾿ 



Ῥεδέϊεηοά ὃν (. απὰ . ΕἰυϊηρίοΉ. 

9. ΑΚΕΥ͂ ἴἰο ἴε ΟΙἿ,(Ὦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ δὲ ΑΡΟΟΕΥΡΊΑ ; οσ δ 
Δοοουηὶ οὗ {ἰκοὶς ϑονογαὶ Βοοίκα, (πεῖς (οηϊοηῖ5, Αὐἴποῖδ, οΘ. ΒῪ 
ἴα Ηἰχς μεν. Βοβεατ κυ, Ὦ. Ὁ. τὰ Βίεμορ οὗ Βείβίοί; 
ϑνο. 18. 

10. ΤΗ͂Ε ΟΟΝΝΕΧΙ͂ΟΝ Ὀεύχεεη [6 ΒΑΓΕΕΡ ὙΕΙΤΙΝΟΒ δηή 
6 ΕΤΕΒΑΤΌΚΕ οἵ ΖΕΥ ΒΗ δορὰ ΒΠΕΑΤΗΕΝ ΑὐΤΗΟΙΒΒ, μαᾶσς- 
εἰσι τὶν ἴπδι οὗ {ἢ ΟἸδδοίοδὶ Αξε : {ΠΠιεἰγϑϊδὰ μεϊποῖρδν σῖῖ 8 
γίενν ἴο Ενίάεδοε ἰῃ Ουπῇεηιδιίου οἵ πα τοι οὗ Πενελιεὰ Βεὶι- 
Κἰοη. Βγ {πε δᾶπης Αἰἴπογ. ᾿ ΤΕ ϑεοοοὰ Ἑαπίου, οοετεοῖοὰ απὸ 
δηϊδηρεὰ. [Ιἢ 4 νοϊυπηοθ, 8νο. 1}. 12. 

11. ΤΗΕ Ε(ΓΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΕΚΥ͂ οἵ [μὲ ΒΕΟΟΝΏΌ διὰ 
ΤΗΙΒῸ (ἘΝΤΟΌΚΒΙΕΘ. ΠΠυδιγαϊοὰ ἴσου (ἢς Ἐ γιηρς6 οὗ Τοετγιυ]- 
ἰδῆ. Βγ 920ην, Βι35ο» οὗ ἰφμίνοοιν, Μαείεσς οὗ (ἢ ιγι οι 6 Οοερε, 
Ὀδαιυτμο. Τῆς ϑεοοπά Ἑαϊίοι. 8νο. 18:. 

1ΪΩὼ. ΤΕ ΨΟΚΚΒ οὗ ΤΗΟΜΑΒ 5ΕΓΚΕΙΗ, [1,Ὁ. Ἰδα Γροτὰ 
Ατοδοίδδον οὗ (απιεγθυτγ. Τὸ τ ίοῖ 6 ργεῆχοιε, ἃ Ποντίου οἵ ἢἰ5 
1. 1ἴπ ἀρὰ Οδγαεῖεσ, Ὁ Βειίγβυ Ροκτευπ, Ὠ.Ὁ. ἰπις [τὰ Βίβδορ οἵ 
Ιοάοη. ὙΝῚ ἃ Ρογίγαὶὶ. ἴῃ ὁ νοΐβ. 8νο. 9, 1] 4:. 

13. ΤΗΕ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ͂, ἀρὰ ΜΙΘΓΕΠΓΑΝΈΟΙΣΚΘ ΟΚΚΘ οὗ 
{πε ἰἸαῖς εν. ΤΠΙῸΙΑΜΦΌΝΕΞΒ, Μ.Α. Μιηϊδίεγ οὗ Ναγ δά, δυΐῖ- 
οῖκ. Τὸ νος 6 ὑτεοῆχοαά ἃ ϑῆογεῖ ΑΟΟΟΌΝΤ᾽ οἵ [9 [Δἴ δηθὰ 
ΜΕΙΤΙΝΟαΘ, Βγ νΥινειλμ ΒΤΕΥΕΝ8, δα. ΑἸ Νεῖν Ἑαϊκίου, ἴῃ 6 
νοϊυῃ)68, 8νο. 8ί. 82. 

14. ΗὔΟ᾽ 5 ἹΝΤἈΟὈΟΌΟΤΙ͂ΟΝ ἰο ἰδὲ ΨΕΤ ΤΙΝΟΒ οὗ (πε ΝΕῪ 
ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ὙὩτοποϊαϊοὰ ἔγοιῃ ἴδε σειτηδη, τ Νοῖς. ΒγῪ 
6 μεν, ῃκ. ιν, οὗ 81. Ζοϊνη δ Οοἰδερε, Οδαιυγίάρε. ἴὴ 2 
νοἶΐθ. 8νο. 

15. ΕΟΓΙΕΘΙΑΘΤΊΟΑΙ, ΒΙΟΟΘΒΑΡΗΥ ; οὐ [ἐνε8 οὗ Ἑαϊὐπεηὶ 
Με οοηηεοίε τὶ τἢ ἴῃς Ηἰσίοτγ οὗ Ἐεϊ σίου 'π Επρίδηά, ἔγοιῃ ἰδε 
Οομπμηεοηςοοηῖ οὗ {ἰμο-ΔΦιἰείοειρδιίΐοη ἴο τ [ξενοϊυκίομ ; φοἰεοιοά 
᾿δηὰ Π]υδἰγαιεά νι Νοῖθα. Βγ (ἰε δεν. Ομ βιότορηξκ ἤοκηϑ- 
ψΌκτη, ἢ. Ὁ. Μδείοεγ οὗ Τγϊηἰγ ΟοἸϊερε, Οδιηθσι με. 6 νοἱβ. 8νο, 
8|. 12:. 

ΟῚ Τῆειο Μοϊυσ)ε8 οσοηίδίη {6 1{)νε8 οὗ 

Φοῖη Ομ 6, Βίοποῃ Ἠοορεγ, δὶγ Η. Ἡγοίίοω, 
1) 4πὶ ΤΠοΓΡε, ὃν. Ἀον]δηά Ταυῖοσ, ἡ Νίοδοῖδϑ Βεῖταγ, 
[τὰ οὐδ, ΒίϑΌορ [Διἱπβεῦ, Βίβθορ ΗδΔὶ!, 
Ὀαγάϊμαὶ  οΐδεγ, Ἀγ | Βίδξϑορ ΕΒ! εγ, Ὁγν, Η. Πδριι}ομί, 

Οδνεπαϊβῃ, ΑτοδὈϊδῃ. ΟΥδητηοσ,  Βίβῃορ ϑϑαπάεχθο, 
ΤῊΝ ΒΙ] ΠΥ, Βίδορ 7ενεὶῖ, ΕἸοδατὰ Βαχίοσ, 
δὲν Τ΄ Μογε, Βεγηαγὰ αἰ]ρίῃ, δὲ" Με πεν ἤιε, 
Ὑν1Π|8π ΤΙΠαΔΙ!, ΕΗἰϊομαγὰ Ἠοοκερ, - | Ρδ δ ρ Ηφηΐςτ, 
Ογομηνεὶ!, Εαγὶ οὗὐ | Ατοδθίδιορ ῬΥμϊ οἷδ | [οτὰ Ὠοοβεβίε. 

Βδεοχ, Ὠν. 4. Ῥοῃηο, διὰ 
«]οὴη οροιν, ἀεύγρε Ηεγδεγί, Αὐο ἢ  ίϑἢορ ΤΊ Πυίϑοη, 





Ὀϊο Ζθα Ὁγ (ὡοορὶς 







ς ΨἘΠῚ8 ὍΟΟΚ ΒΒοια Ρ6 τϑίυσηθα ἰο ᾿ς 

ΒΘ ΤΙΑΡΥΔΥῪ ΟἿ ΟΥ ὈΘΙΌΓΘ {Π9 1δβὺ ἀδίθ | 
3 θα ὈΘΙον,. 

τ ΑΆΑ Πὴὴ)Θ οἵἙ ἢνϑ οϑῃΐβ 8 δ. 185 ᾿πουστθαᾶ 
 τοϑίβδιπίηρ τ ὈΘγομᾶ 0ἋὉῃ6 βρϑοϊῆθα 
ΤΏΘ. , 

ἘΡΘ8856 Γϑύα ῬΓΟΙΩΌΟΙΥ. 



"Ὁ, «ν᾿ 9 Ὅν ΤΟ» αι πιο ἋΣ ὡδν 
γε: ψφ γ" ᾿Ξ ΡῈ ,.ὧὉεπλ ἜἫὩωὩὍἘ Ὁ φιδοὲούσσασ κα 

σε “τὰν ὧν ΠΣ ΞΞ ΣΥΣΩΣ ῳ νυ τ σα ρσσ Σ 42. πιὸ ᾿ς. ΟΝ τὰ νυν οϑΑ δε» δα 

ὌΠ Ὶ ΡΣ ΩΣ ᾿ ἔφ.» «Φ..».. ὁ δ΄ ΓΚ ΣΧ ΣΧ τὸ .ῆ4“Ὅοοώ ν᾿ «ΡΨ 
απ σὺ δ δ ράφὸ Φαω ψι, “ἦΨ ὦν»... νος ΣΝ δυο" 

πιο ρον ὖνν χ᾽». Ρ" ἢ ὧν ἡ ΕΣ ΟΦ ΩΣ σον ον δι κὼ 4 -ἴν ὦ Ξααθ 

κε τὰρρθδι “.Φων ἄ,. σαπαν ΠΣ -- Ψ'.. ἀφ΄ γι ὁ «  ,. -ἰ --“ -- “΄ 

“ῃ.-ΨψΨ ΨΩ ἄν δ ΑΝ « σέ Ψνϑεν “». “{ς Σ.- ςτὸ φὸς 4 ἜΝ "πὶ .-} -ς 
“ ΡΥ ΣΙ ΣΝ ΣΧ Σ  νδν -ὸ - .1΄ τ τ κον, : ΠΞ ΚΞ Ξ 

“φ΄“-“Φα. “τος, “9 τ1 6.9 Ὁ» ΡΣ -- ὦ 1 ας; τ « -᾿ --- χῶ.“.. « μα. αὐ «-- 

ΣΌΣ τος ζῶο ραν δι. 
 ω».-ψ8 0 κα »- ὦ» -ο φ» " ΄“.΄ ’“- -....». «Ὁ τ 

ΠΕΣ α.»-- ΡΣ 5. τ γαῖαν ὁ -" τ. ΕΒ - : “2 
ΠΥ , « ἰδ αυ δι να, --» 4 "δ πὸ » τα να . 4. τὦ» φ' δ»; Ξ 

ἈΝ. βἴψα ἀνα ϑδ ἂν . .“-.ὧι ἄφψῃ, Σὺ...» » “-Ξ τ»... -. ἊΣ ΟΣ οὗ δ ω γαιν απ΄,»ῇ-- μ». 

φοασυόοό σα δυο φον ͵ἄὥμῶἑΣ ὦ “- ἱώσ οὖ ὦ “ --- τ΄ “΄ -...« --- 

φρο κὺυν βαρ Νν ν ν ἢ: μ ἜΣ» νυ »»ὁ ὦ συν ντον ν΄ 

νῶν, δ “ἔπε; 5" Γν΄..«-“«οὐὸν σα Φαγο στ ΟΡ ᾿ 
δ δ. » »- πτάσνος “ νααμδ».Ὅ.- φ»-- -- ὃ.--. ὩΣ γι τοὶ . ῥ ὦ ΚΦ; ΘΝ Ὑ οα' ἃ... “ὦ ας 

φ-- «4 ὼ ΜΕ «“-, »»-- 4 ὦ. ἀ Ὁ “242 -.“ πον δῶ,» ὦ ϑὲ τ αν δων" "τὰ 

νῷ... ἕῳ, ναι ἡ “αὐ ν αν “ΨΥ ΤΟΣ ἀΣ - γόῖρ, ΟἽ ' δὸς χ᾽ ν" 

ΩΣ .- ᾿  σὐπα σωας φὺνν Ὶ 2 φο “ττὐσωσα ΟΣ .- -μ---ὁ.-« , ῳ Δα δισοο 

ΣΕ ΚΙ μ΄, οὔτι ΨΨΨ.ΈΎ Ω ΤῸ μνᾶν ΨὉῪῪ Φν ἐσ ΟΝ πο μα -φρ.. »--.» ὅσο ἐ Ψ -.- 

ΥΥΣΣ ΧΕ. φ ὁ Φοῖ“ πὰν- τ. λων ΕΣ ν «Ἔτσ ΆΣνς 

» ΟΣ ἜὌἜΕΣΣ 2-..9 πο" -» Θόο ᾽ φω.ὦ συ  -" ᾿φὼ ὦ “Φαδαθςς ᾿ ὭΣ "Ψ “30. .“..9 ΦΧ ᾿ ΦΦνασκα δε: , ψΆ. ΨΥ πω :«ᾧ ΦΘ δ. τς 

ὁ» Υ Ἴ. » γῳὴ, κ΄ “« « -- ......ω΄-: ὁ ὧδ θρ οὲ Ψ ».»-- 
ΕΣ 4. .--“. .Δαμδοφψ ὦ ὁ Φ “ἄθο γι ἡ ὐῶσ..,.ο μι μων σος τα ραδὸς τ Ὅ... ὦ» ᾧ...ὦ 4 “ 

ὁ ὦ γα ΨΦΦῃΦΘΨ ΚΝ 
“αρίν. ᾧ «Ὁ, ...»Ὁ -... 

Δ ὁ δ να». ὦ ἀν ὦ ἀν ΡΥ 
ΒΥ γ τ Ἰοσθι δ. ὅ ΝΣ, 

, τ οἷς ρων ΑΘ ΨΥ Ὶ β 

 γ" ΨΚ Ὁ“ τ- ᾿ ὧς - -- 
“Ἔν ῊΉΥ- τ Σ ᾿ τ 4 - αν  Ἡ ἐξ τ 

ὝΨ.Χ φΦϑ.» ὡς, ἂι "ὦ Ὁ, δτῶν τσ 
ΕῚ “ὦ. «αν. δ «Ὁ. -.- . “ . Ἂ ξ Ὡς 

ΦΨΈΈΞΕΞΞ-Ξ -»; Ὡ--- Ὡ 
ῥι" -- δὲ ἢ) .Ν - οὗ 

 τοσααρε Γ ν ς Ὁ στ φὰς 
δ ω ’ὧὐ ἐῴ ως ὃόο- ΥΩ δα ν σὰ 

Ὕ . 4“ 
» τῷ“ εὖ μ»-- ΓΤ 

Δ. -“ .Φ μὲ 

“οι οἵ ΞΕ οι ἂ Γά. 

Ὁ» Ἐ 5 Ἧ «ὦ ι.Ὁ. 
,“ Φαι" Ἰὸ ὁ ΕΣ ΓΤ ΣΕ. -᾿ 

Φωυν “΄.Ὁ ἕ -»» 
Φια ὦ . Γ Ψ ὃ». ὁ « 

, Ν - [νὰ ν ᾿ 
με πὸ “ἱ »Β. ' 

» 'Ἐ' φσγάμ ΟΥ̓ ΩΝ : ὦν α 
ΠΣ ΧΥΣΤΟ ΧΙ ν᾽ Ό-Σ “ 

Ψψ ἘΞ ΕΥΧῸΟΣ Φιων»ν Ψ, το »- "Ὁ. Φ΄ ῥεὼ ὁ ΕΣ . “(ὦ 

“Ὁ Φὠἑν .»ὄ .. σαν» εἰς ἀφ τὼ ΓΚ Ὅν δα δῶν ἐν 
΄“. “ὦν ἦ ὁ 4 «᾿΄--  ὠἂσςσν 4γ' δ τυ αφνα ιᾶ, ἰδ οι ὁ ἀρ Τὶ Στ, 

ΟΣ. ὩΣ δυο σι ὦ», - Ὁ 

ΟΣ ΧΩ ἂς --«- , Η Γ 
Ε ὙῪ Ὁ 5“-τὰ ΞΡ Ὰ φ΄ κἂν 

.«΄,»4..Ὁ . -- 
 ν- ω 10. ω,- φν} 4. Ὁ Γ:ᾧ ὩΣ 

ἀν τὰς “ὦ τ ἣν α΄ ὀέοοι σα δ τῷ ΡῚ ΚΕ ΤΙΝ, ὁ σφ. ΤΥ ΣΕΥ ὦ ὦ μῶν Α͂Ν 

ὦ ὁ ΜΙ ΣΧΣ Σα ἢ ΕΣ Ρ4 ἈΝ 
ΟΣ ἽΣ; ΓΞ. .κ(ὦὉ..Φ νι ἐδ 4 γγ Φ-" 

ἐπ .» «-- κ᾿ ΨἌΨΣ -» [ο 
νι. Ὡ 4- 'Φ' ᾿ὡΑν ΕΣ. ἂν. 

“ὦ: Ἔν ΕΥ Ἀ Α; ΟΣ ἔνα “- δὰ γῶν """ Ζ μ 

ΓΝ. ἡ 5...νϑ.-- δὲ... .ὦ ὼ . 
Εν μ ἈαΡῚ: “Ὸ 

- ΓΑ ΦαΨΥΨΙΕ ἜΣΧΕ: Φιοσι ᾿ --ψΨ 
“ὁ... ὁ Ψ- Ψ  Ψ. .«ΦΞό ᾿ ΓΔ. 

ὦ 5.....»..ὄ ὧ.-΄ὲ'}ή να. ἐς μὰν 'Φιῶ ἃ γϑ» 856 .“΄ὍΦαφο 
τ αὐ διανοιῶν ὩΣ ρας σα νον 

"ἀν 4». Γ “ Φ' Φ'΄ ΓΟ ὙΣ Σ, Ψ Φοο νῳ ἢ, σρὴν “ἃ ᾿ τᾷ ᾽ς ὲὶ 

- Ὡῶρ ἀφ »“ΨὉ'“ ὡ ΓΣ 
ΨΚ Ό ΟΣ ἘΣ ϑν. να δ ἐὺ ὦ ᾿» 

.ὦ....- ὦ. - ἃ ὁ Ἐφ“ “ἣ ἢ 9.6 
5 Λ ΝΟ Ν ς 

ΎΨΙῚ 4 " “ὦὉ».Ψ ᾿ ᾿ Υ͂ 
4. .. "ΨΥ ῃ0ΨΦῸ ΣΝ πὸ ἝὮὸ δου δῶν »- 

»“ὦΦ: « δι αςᾳ σι τ Ὶ ὄν ον 
“ὥἄ-ὀ͵ ᾿ ὝἭΟΕΕἜ ΡΧΈΞΞΣΣ οὐ να τ ϑύ 

ΤΣ ΤῊΣ τ Δ Κα τ γα ΤΟΝ ὍΝ ΜΡ "Ψ Ὁ “τ ..-8δ. ὁ ζ΄. 
ὠδϑιρὺ ΠΣ Ψ΄ ϑπω, “«--τὉὖ΄ὦᾷοΌΜν φᾧ ἢ ᾽ν“ 

-- ΄ - ΣΝ ψῃ ΦΨΦΨΨΆ.ΨῚ ὩΣ ΓΙ . 4 

ΓΕ ΣΣΧΣΙΙ ὁ. Ψ{ Ἅ«- - 5 π» ὁ - 
ΒΨ" ΚΟΟΡῚ ΡΣ" “Ὁ... --- Κ - 

“Ὁ ΨΥΓΧΧ.ΕΣ.ἔ Ὕ ’ ἧἀὐψ ν- 
ἐῶ ἄμ, «΄ιὶ σἂ φ α δ», ὑπο" 
ἃ Ψ δε. Ὁ ΓΞ Σ .-- ᾿ δὼ ἰδωδι ψ 

- Ὅ.Ἔ “-... 4 --θῺχ ὧν νι Σ Α δι»... “γὙἡ ἸΣΕῚΣΣΣ ν δ Δι, ἃ ἼζοΓ τ σνσξ ικ δά υσον 
5,6 Ὁ! ὦ «ὦ - “τῷ »-- «4-.. ᾿ διοσ 

Π ΧΟ γότν (Δ ἧχι δὰ -- 
4 αν ἡ“ “τ ἠδ. ᾿ ν » "»ν" 
τς...“ και ἢ “ὧς 5 μνῶν φν φ' . 

- «πασῷ-. ὼ6 --- ᾽ ᾿ ὐοδ κε 

ἢ ΓΟ ΝΣ δε ᾿ς ἂν, ἐν» ᾧ ΦψΑψῳν᾿ 

᾽ ῤαᾳὼ 1 κὦ . ὁ ὧν δ ν “ὦ ΨῚ φῦ υ».“- ΩΣ - : - Κα 

ΡΣ ἡ δου ον ν᾿ συν τόνονς ΒΝ ἐν ἡρόων ὦν σ - , ᾿ ; μ᾿ ᾿Ὁ «ὦ». δὶ - Φὅ» ὁ “ὉὩ- “ να 
- ΣΣ “Φ .΄..ὅὕὔὦν ἡ 

"ωπον, ἀν Ὑ' 
4 τ 9... ἣν ὁ σἕ. ει τὰ δον "-᾿- “Ἐδω.. ρἢ .».9. ΣΕ “να ΩΝ 

-“-σ --.-. Ἂ «ν΄ οὐ... να ζ΄.» 
τ ραν αν οὐ ὅς 
σφ ουσοιουῥονρ» ὧἱ --ἡ μεν σον 
αι. ΨΥ Ὁ σΝ ἀσνν ἧ 'σ ϑδ νος -- ἄψεοσῳναος ἣν ον ἐδ αςς 

“Ἕ ῬΟσΥΘΑΝΥ ἀρ» ὦ 9 δ...»--- τς ἔ“Ὡ“-π-ὰ ᾿ Ν γόνον» 

ὦ ΠΧ, 
Στ σασος, 

ωὼ ωῳ“ ὁ» » ι1» ὦ τὡδ' 
αν ίμκὰυ δα 

νιν 4“... Ὄνεν 

ἌΓ δ . ἐς  ,«ὐ 

“ὧν σα, γι Ὁ.» ΦῸ τσ τ “π᾿ 
- “πὸ τὰὖῷ ὦρ ἐοὁὕνν τ ἘὌοπΠπΦἕΨἔΨροοὉ 

-“““͵τὧὖὧὖὧὖὧ δ. ῳ. . " π΄’ γὴν ὅσ σου. ν΄ Ὁ ττὔὖὺὕνῪἵππϑ τ᾿ 
-ν.«οὐυδωνν κἰὑν...ν Ὁ ὦ σα 

πα ὁ ιᾶς δὲ 

Φώ.... .--» 

πὩῃᾳΞᾳοῸ΄΄- ψὶ π΄ΠῸὕΦ-ὦκϑῸ 
-9. .: 

“Ὁ . ὦ 


